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Denna kursplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2012-04-04.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Påbyggnadskursen i portugisiska, 20 poäng, Portugisiska III, 30 hp, eller motsvarande. Engelska B.
Kursens uppläggning
Provkod
3301

Benämning
Genus, klass och etnicitet i litteraturen

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Teoretiska och portugisiska skönlitterära texter genomgås med avseende på problemställningar kopplade till
olika maktordningar (genus-, etnicitets- och klassrelaterade) uttryckta i texternas form och tematik. Texterna
relateras till sina sociala och historiska sammanhang. Tonvikt läggs på genusteori och texter skrivna av
kvinnliga författare i syfte att möjliggöra fördjupade insikter i den problematik som i ett historiskt perspektiv
har kringgärdat kvinnors kreativa skapande.
Förväntade studieresultat

Efter kursen förväntas studenten:
•kunna redogöra för, kritiskt förhålla sig till och i analys tillämpa grunderna för vad ett genus-, etnicitetsoch klassperspektiv innebär inom litteraturstudier.
•ha visat sin förmåga att självständigt och kritiskt tolka ett skönlitterärt verk med utgångspunkt i begrepp,
metod och teorier relaterade till genus-, etnicitets-, och klassperspektiv.
Undervisning

Seminarier med muntliga presentationer och skriftliga inlämningsuppgifter.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras dels genom aktivt deltagande i seminarierna, dels genom tre skriftliga
inlämningsuppgifter under kursens gång samt ett slutarbete om en bok som studenten själv har valt.
Slutarbetet ska även presenteras muntligt vid det sista undervisningstillfället.
b. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
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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 hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga moment/delkurser.
Studerande som har fått lägst betyget E får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.
e. Vid underkännande gäller att studerande har rätt att genomgå examination så länge kursen ges.
Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination 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. Komplettering av betyget Fx kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt där
examinationsformen är muntliga redovisningar eller skriftliga inlämningsuppgifter. Uppgiften ska lämnas in
inom en vecka efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering av
brister av förståelsekaraktär – mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade
resonemang – används betyget E. Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E.
Möjlighet till komplettering av betyget Fx medges ej där examinationsformen är salskrivning.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller kursens innehåll väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin
under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan (dock med de begränsningar som framgår i denna
kursplan under Kunskapskontroll och examination). Ansökan om detta ska göras till studierektor.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens webbplats www.ispla.su.se
Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
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