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Beslut

Denna kursplan är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden, fastställd av Institutionsstyrelsen 2015-06-03
och reviderad 2016-03-02.
Teknisk revidering av Studentavdelningen 2019-04-11.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kursen Litterär stilistik 1 - allmän del, 7,5 hp, eller motsvarande. Engelska B/Engelska 6.
Kursens uppläggning
Provkod
LIS2

Benämning
Litterär stilistik 2 - specialiserad del

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Inom kursen ska den studerande fördjupa sina kunskaper inom något område inom litterär stilistik genom att
utföra en fördjupningsuppgift. Den kan behandla teman från den allmänna kursen, som den fonetiska nivån,
metaforik eller perspektiv. Uppgiften kan bestå av exempelvis en forskningsöversikt inom ett delområde, en
kritisk jämförelse av några verk eller en liten empirisk undersökning. Kursen är användbar för alla som
kommer att hantera litterära texter, exempelvis i redaktionellt förlagsarbete eller i arbete med kritik
(recensioner) av litteratur i olika medier.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten uppvisa väsentligt fördjupad och kvalificerad förtrogenhet inom
ett avgränsat område av ämnesområdet vad gäller ett av följande mål. Fördjupningsuppgift, inklusive mål,
väljs i samråd med examinator:
- kvalificerad kunskap om och förståelse av forskningsresultat och teorier inom det avgränsade området
eller
- färdighet och förmåga att tillämpa någon eller några centrala analysmetoder eller beskrivningsmodeller
inom det avgränsade området
eller
- förmåga att värdera och kritiskt förhålla sig till teorier och till metoders användbarhet och
begränsningar inom det avgränsade området.
Undervisning

Kursen erbjuds vanligtvis som en kurs med egen inläsning, varvid studenten kan träffa examinator vid ett
igångsättningstillfälle, vid den muntliga delen av examinationen samt ha mejlkontakt. För ytterligare
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information hänvisas till kursinformationen.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift med muntlig genomgång. För ytterligare
information hänvisas till kursinformationen.
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 godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter.
e. För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen erbjudas. Det läsår kurstillfälle saknas ska minst
ett examinationstillfälle erbjudas.
Studerande som fått betyget F eller Fx på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få en
annan examinator utsedd för att bestämma betyg vid nästkommande examinationstillfälle, om inte särskilda
skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen.
Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.
f. Komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg kan medges om studenten ligger nära gränsen för
godkänt. Uppgiften ska lämnas 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 betyg E. Vid godkänd komplettering av enklare
formaliafel används betygen A-E.
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 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

Aktuell litteraturlista beslutas av examinator i samråd med den studerande.
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