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Beslut

Kursen är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden 2018-09-12 och kursplanen är fastställd av
institutionsstyrelsen vid Institutionen för kultur och estetik 2018-09-12.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kandidatexamen inom humaniora eller motsvarande. Engelska 6 och Svenska 3.
Kursens uppläggning
Provkod
PPML

Benämning
Perspektiv på medeltidens litteratur

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen anlägger aktuella teoretiska perspektiv på medeltiden och dess litteratur inom olika
forskningstraditioner. En rad olika frågor och problem som gäller reception, mediebetingelser, genrer och
subjektivitet under medeltiden diskuteras. Ämnen som behandlas är den medeltida litteraturens alteritet,
materiell bokkultur och manuskript i klostren, kontinuitet och förnyelse i medeltida latinsk litteratur,
medeltida helgonlegender som litteratur och textöverföringar (t ex mellan vers och prosa) i medeltida fransk
litteratur.
Förväntade studieresultat

Den studerande skall efter genomgången kurs kunna
– redogöra för problemställningar inom aktuell forskning om medeltida materiell bokkultur och manuskript,
samt om den medeltida litteraturens produktion och spridning
– diskutera och kritiskt reflektera över aktuella teoretiska och metodologiska frågeställningar vad gäller
medeltidens litteratur
– tillämpa begrepp som gäller förmedling av texter i tid och rum, med avseende på studiet av medeltida texter
(exempelvis genre, alteritet, anagnorisis, mise en prose, kontinuitet och diskontinuitet, imitatio och aemulatio,
översättning och överföring)
– problematisera litteraturbegreppet med grund i frågor om konst-, litteratur- och historiesyn, religiositet och
mångspråkighet
Undervisning

Kursen erbjuds vissa terminer som en kurs med egen inläsning, varvid studenten kan träffa examinatorn vid
ett introduktionstillfälle samt ha mejlkontakt. Andra terminer erbjuds kursen med undervisning i form av en
serie seminarier som ej är obligatoriska. För information om vilken undervisningsform som är aktuell för
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terminen hänvisas till institutionens hemsida www.su.se/ike/litteraturvetenskap. Informationen finns
tillgänglig senast en månad före kursstart.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom skriftlig inlämningsuppgift. 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 slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på skriftlig inlämningsuppgift.
e. För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen finnas under aktuell termin. Minst ett
examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller år som kurstillfälle saknas. 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 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 om detta skall göras till
institutionsstyrelsen.
f. Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminen.
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 visas på institutionens hemsida www.su.se/ike/litteraturvetenskap senast två månader
före kursstart.

Sidan 2/2

