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Beslut

Denna kursplan är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden 2016-02-03 och fastställd av
institutionsstyrelsen vid Romanska och klassiska institutionen 2016-02-23.
Teknisk revidering av Studentavdelningen 2019-04-25. Kursplanen är reviderad av institutionsstyrelsen vid
Romanska och klassiska institutionen 2019-08-28.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kandidatexamen i språk, språkvetenskap eller historiskt-filosofiska ämnen. Engelska 6.
Kursens uppläggning
Provkod
71UN

Benämning
Uppkomsten av nationella litteraturer, examination

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen behandlar nationella litteraturer från olika epoker inom det romanska språkområdet. I kursen
problematiseras teoretiskt över hur och av vem en nationell litteratur har definierats. Vidare kommer det att
diskuteras vilka historiska och sociokulturella faktorer som bidragit till att skapa en viss nationell litteratur
inom det romanska språkområdet.
Kursen ger därutöver en överblick över hur de olika romanska litteraturerna har utvecklat sig i olika delar av
världen och hur dessa litteraturer kan förhålla sig till varandra utifrån ett komparativt litteraturvetenskapligt
perspektiv. Dessa insikter kommer sedan att tillämpas och fördjupas inom valda språkområden.
Kursen är obligatorisk i Masterprogrammet i litteraturvetenskap med inriktning mot fransk-, italiensk-,
portugisisk- och spanskspråkig litteratur.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
- redogöra för uppkomsten och utvecklingen av de nationella litteraturerna inom det romanska språkområdet
utifrån (litteratur)historiska och sociokulturella perspektiv;
-

förklara aktuella teoribildningar som beskriver nationell litteratur, kulturell identitet och kulturellt minne;

-

tillämpa dessa teoribildningar på litteratur inom valda språkområden.
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Undervisning

Kursen erbjuds vissa terminer som en kurs med egen inläsning, varvid studenten kan träffa examinatorn vid
minst ett tillfälle samt ha mejlkontakt. Andra terminer erbjuds kursen med undervisning i form av en serie
seminarier. För information om vilken undervisningsform som är aktuell för terminen hänvisas till
institutionens hemsida.
Informationen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
Studenterna kan läsa litteraturen på ett av följande språk: franska, italienska, portugisiska eller spanska.
Kunskapskontroll och examination

a) Kursen examineras genom en kursuppsats och en muntlig presentation.
Kursuppsatsen skrivs på ett av följande språk och bestäms i samråd med examinator: engelska, franska,
italienska, portugisiska, spanska.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
b) Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig 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. Meddelade målrelaterade betygskriterier
är bindande.
d) För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter, fullgjorda
obligatoriska uppgifter.
e) För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen.
Det läsår som kurstillfälle saknas erbjuds minst ett examinationstillfälle.
Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få
annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta
ska göras till institutionsstyrelsen.
Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
Komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg kan medges om studenten ligger nära gränsen för
godkänt. 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.
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.
Övrigt

Kursen ingår i Masterprogrammet i Litteraturvetenskap med inriktning mot italiensk, fransk-, portugisiskeller spanskspråkig litteratur.
Kurslitteratur

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