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Filosofie kandidatexamen med minst 90 hp eller motsvarande inom ett för kursen relevant område(engelska,
litteraturvetenskap). Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.
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Kursens innehåll

I den här kursen kommer vi att ha läsarens förflyttningar mellan sin egen verklighet och fiktionens världar i
fokus. De skönlitterära verk som studeras problematiserar förhållandena mellan det aktuella och det fiktiva,
och kommer att leda oss till frågor som gäller förhållandet mellan litterära verk, deras specifika berättande
form och de konventioner och traditioner som styr läsning och tolkning. Med narratologiska och
litteraturteoretiska perspektiv kommer seminarierna bl a belysa fiktionens hermeneutiska aspekt, utforska
möten mellan det diktade och det faktiska, ställa frågor om gränserna mellan historia och fiktion, samt det
metafiktiva ifrågasättandet av realismens anspråk. Vi kommer att ta upp begrepp som referentiality,
authenticity, fictionality, simulation/vicarious experience, recentering och immersion för att diskutera
läsupplevelsen och dess påverkan på läsaren.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
* kritiskt och flexibelt diskutera de litterära, kritiska och teoretiska verk som ingår i kursen;
* självständigt formulera en tolkning av en litterär text med tillämpning av teoretiska och litteraturkritiska
begrepp som ingår i kursen;
* i tal och skrift redogöra för och motivera egna teoretiska ställningstaganden och tolkningar av litterära
verk.
Undervisning

Undervisningen sker i form av obligatoriska seminarier (se närmare under Kunskapskontroll och examination,
punkt d). Skriftliga och muntliga uppgifter är obligatoriska inslag i kursen. För mer detaljerad information
hänvisas till kursbeskrivningen.
Kunskapskontroll och examination
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a. Kursen examineras genom 1-2 muntliga presentationer och 2-4 skriftliga inlämningsuppgifter.
För mer detaljerad 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 slutbetyget E på hela kursen krävs
minst betyget E på samtliga examinationsuppgifter, fullgjord närvaro om minst 80% samt fullgjorda
obligatoriska uppgifter. Utebliven närvaro kan kompenseras efter samråd med undervisande lärare, dock ej
om studenten uteblivit från mer än 20% av den schemalagda undervisningen.
Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.
e. Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen finnas under aktuell termin. Minst ett
examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år som kurstillfälle saknas.
Studerande som fått betyget F eller Fx 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 härom ska göras
till institutionsstyrelsen.
f. Komplettering av betyget Fx på seminarieuppgift kan medges om studenten ligger nära gränsen för
godkänt. Studenten meddelas i förekommande fall kompletteringsuppgift av läraren. Om studenten inom två
veckor inkommer med uppgift som kan godkännas, och om tillkortakommandet är av typen enklare brister av
formaliakaraktär prövas betyget igen mot hela
betygsskalan. Om bristen är av förståelsekaraktär ges högst betyget C.
Om studenten ej fullgjort samtliga examinationsuppgifter inom två veckor efter kursslut meddelas inget
betyg. Därefter ges möjlighet att på kompletteringsdatum inkomma med saknade uppgifter samt skriva en
kompletteringsuppgift. Detta kompletteringsförfarande erbjuds vid fyra tillfällen/år.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd 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.
Kurslitteratur

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