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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2022-03-07 och
gäller från höstterminen 2022 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
90 hp Litteraturvetenskap varav minst 30 hp på G2F-nivå eller högre. Gymnasiets Svenska
kurs 3 eller Svenska som andraspråk kurs 3. Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. redogöra för begreppet intermedialitet och dess betydelse i olika litterära traditioner,
2. identifiera vetenskapliga problem med relevans för teoribildningen kring intermedialitet i
litteraturen och föra självständiga resonemang kring dessa,
3. visa färdigheter i avancerat intermedial litteraturanalys, och
4. kritiskt analysera, tolka och diskutera intermedialitet i relevant skönlitteratur. 

Innehåll



Kursens syfte är att studenten fördjupar sina kunskaper om intermedialitet som teoretiskt
begrepp samt även om dess uttrycksformer inom skönlitteraturen med fokus på den
moderna romanen. Ytterligare att studenten ökar sin litteraturvetenskapliga kompetens
samt väsentligt utvecklar och fördjupar sin förmåga att analysera och tolka estetiska uttryck.
Kursen belyser intermedialitet som teoretisk begrepp och estetisk praxis genom studiet av
teoretiska verk som behandlar begreppet samt genom studiet av intermedialitet i
skönlitteratur. 

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Lärandemål 1-2 examineras i seminarieform. Lärandemål 3-4 examineras genom en
individuell, skriftlig hemtentamen.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om riktat pedagogiskt stöd på grund
av dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad
examination eller att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

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


