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Litteraturvetenskap
G1F - Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Beslut

Kursen är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden 2019-12-11 och kursplanen är fastställd av
institutionsstyrelsen vid Institutionen för kultur och estetik 2019-12–11.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

22,5 hp inom Litteraturvetenskap I, 30 hp.
Kursens uppläggning
Provkod
ASOM
BÄLD
CNYA
DUPP

Benämning
Att skriva om litteratur
Äldre litteratur (före 1800)
Nyare litteratur (efter 1800)
Uppsatskurs

Högskolepoäng
7.5
7.5
7.5
7.5

Kursens innehåll

Kursen behandlar centrala texter ur litteraturhistorien utifrån olika teoretiska perspektiv. I kursen får
studenterna möjlighet att uppöva färdighet i att skriva litteraturkritik och vetenskapliga texter om litteratur.
Kursen utmynnar i författandet av en vetenskaplig uppsats av begränsat omfång. Kursen ger fördjupade
kunskaper i litteraturvetenskapliga metoder och teorier, ökad beläsenhet i och förståelse av ett urval
litteraturhistoriska verk samt ökad färdighet i olika sätt att skriva om litteratur.
Kursen består av följande fyra delkurser:
1. Att skriva om litteratur 7.5 hp
Litteraturvetenskapliga metoder och teorier presenteras och aktualiseras i samband med praktiskt skrivande
(litteraturkritik och vetenskapliga texter).
2. Äldre litteratur (före 1800) 7.5 hp
Nedslag i litteraturhistorien från antiken till 1800 utifrån nyare teoretiska perspektiv.
3. Nyare litteratur (efter 1800) 7.5 hp
Nedslag i litteraturhistorien från 1800 fram till idag utifrån nyare teoretiska perspektiv.
4. Uppsats 7.5 hp
I momentet ingår undervisning om de formella kraven på en vetenskaplig uppsats. Uppsatsämnen hämtas från
det föregående momentets specialisering.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursens del Att skriva om litteratur, 7.5 hp ska studenten kunna:
- visa insikt i och tillämpa litteraturvetenskapliga teorier och metoder
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- skriva kortare texter om litteratur (litteraturkritik och vetenskapliga texter)
För godkänt resultat på kursens del Äldre litteratur (före 1800), 7.5 hp ska studenten kunna:
– redogöra för och visa insikt i valda områden av äldre litteratur
– uppvisa en fördjupad förståelse av litteraturvetenskapliga teorier och metoder i relation till äldre litteratur
– tillämpa litteraturvetenskapliga teorier och metoder i relation till äldre litteratur
För godkänt resultat på kursens del Nyare litteratur (efter 1800), 7.5 hp ska studenten kunna:
– redogöra för och visa insikt i valda områden av modern litteratur
– visa en fördjupad förståelse av litteraturvetenskapliga teorier och metoder i relation till modern litteratur
– tillämpa litteraturvetenskapliga teorier och metoder i relation till modern litteratur
För godkänt resultat på kursens del Uppsatskurs, 7,5 hp ska studenten kunna:
– skriva en elementär vetenskaplig uppsats och muntligt försvara den
– granska en vetenskaplig uppsats och opponera på den
Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Närvaro på föreläsningar och seminarier är
obligatorisk. För uppsatsskrivandet ges handledning både i grupp och individuellt.
Kunskapskontroll och examination

a.
Kursdelen Att skriva om litteratur examineras genom skriftlig hemtentamen.
Kursdelen Äldre litteratur (före 1800) examineras genom skriftlig hemtentamen.
Kursdelen Nyare litteratur (efter 1800) examineras genom skriftlig hemtentamen.
Kursdelen Uppsatskurs examineras genom skriftlig uppsats, muntlig presentation och försvar av det egna
arbetet samt muntligt redovisad granskning av en annan students arbete.
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 slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga delkurser och uppfyllt närvarokrav om
60% på var och en av delkurserna Att skriva om litteratur, Äldre litteratur (före 1800) och Nyare litteratur
(efter 1800) samt 80% på Uppsatskurs. Vid högre frånvaro än 40% på någon av de tre första delkurserna
respektive 20% på delkurs fyra får studenten gå om kursdelen.
Examensuppgifter som inte lämnas in i tid bedöms ej.
Bokstavsbetygen A-E omvandlas till siffrorna 5-1 och sammanräknas till ett medelbetyg där man också väger
in det antal högskolepoäng som respektive del av kurs utgör av hela kursens poängantal. Betyget på hela
kursen sätts således genom ett viktat genomsnitt av kursdelarna.
Del av kurs som tillgodoräknats utesluts ur sammanvägningen för slutbetyg.
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 examen för högre betyg.
f. Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs.
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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

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