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Huvudområde:
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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2018-09-13 och gäller
från vårterminen 2019 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Litteraturvetenskap 1-90 hp eller motsvarande.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- redogöra för begreppet det kusliga, dess historik och dess betydelse i olika estetiska uttrycksformer,
- tillämpa avancerad estetisk analys,
- identifiera vetenskapliga problem med relevans för teoribildningen kring det kusliga och föra
självständiga resonemang kring dessa och
- redogöra för och kritiskt analysera dominerande teorier om det kusliga, samt estetiska uttrycksformer
där det kusliga ingår.

Innehåll
Kursens syfte är att den studerande fördjupar sina kunskaper om det kusliga som teoretiskt begrepp
samt om dess uttrycksformer inom skönlitteratur, film och konst, ytterligare ökar sin
litteraturvetenskapliga kompetens, samt väsentligt utvecklar och fördjupar sin förmåga att analysera
och tolka estetiska uttryck. Kursen belyser det kusliga som teoretiskt begrepp genom studiet av
teoretiska verk som behandlar begreppet, samt genom studiet av exempel på det kusligas
uttrycksformer i skönlitteratur, film och konst.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom examineras genom en individuell, skriftlig hemtentamen.



Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.
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