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Kursplan

Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Estetisk-filosofiska fakulteten, 2011-05-31 och gäller från
höstterminen 2011 vid Karlstads universitet. Den ersätter tidigare kursplan LVGAF2.

Kurskod: LVGAF3
Litteraturvetenskap, 30 hp
(Comparative Literature, 30 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Successiv fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)

Undervisningsspråk
Svenska.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.

Huvudområde
LIA (Litteraturvetenskap)

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Delkurs 1, "Litteraturvetenskaplig teori, metod och praktik", 7,5 hp:
- definiera, förklara och på enskilda texter, genrer och estetiska uttryck tillämpa grundläggande
litteraturanalytiska metoder, termer och begrepp
- redogöra för några grundläggande vetenskapliga frågeställningar inom litteraturvetenskap, samt några olika
teorier om litteraturens funktion och värde i ett individuellt, socialt och kulturellt perspektiv
- skriva en språkligt korrekt, argumenterande och analyserande text

Delkurs 2, "Översikt över den västerländska litteraturens historia", 7,5 hp:
- redogöra för och kritiskt granska framställningen av några huvudlinjer i den västerländska litteraturens historia
- definiera, förklara och tillämpa grundläggande litteraturhistoriska termer och begrepp
- visa förmåga att kritiskt granska och problematisera litterära urvals- och kategoriseringsprinciper
- skriva en språkligt korrekt, argumenterande och analyserande text

Delkurs 3, "Perspektiv på litteraturen", 7,5 hp:
- förklara några litteraturhistoriska och kulturanalytiska termer och begrepp
- beskriva olika typer av texters samexistens i tid och rum, samt kunna reflektera över deras samband
- skriva en språkligt korrekt, argumenterande och analyserande text, samt visa förmåga till en ledig, korrekt och
retoriskt medveten muntlig presentation

Delkurs 4, "Läsarstrategier och samtida fiktionstexter", 7,5 hp:
- redogöra för några karaktärsdrag i samtida fiktion



- problematisera den västerländska litteraturen i relation till begreppet "världslitteratur"
- redogöra för och kunna tillämpa några teorier om relationen mellan författare, text, läsare och kontexter
- skriva en språkligt korrekt, argumenterande och analyserande text.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen består av fyra delkurser om vardera 7,5 hp:

Delkurs 1, "Litteraturvetenskaplig teori, metod och praktik", 7,5 hp är en introduktion till litteraturvetenskaplig
teori och metod, litteraturvetenskaplig analys och tolkningspraktik, samt introduktion till poetikens historia och
litteraturdidaktik.

Delkurs 2, "Översikt över den västerländska litteraturens historia", 7,5 hp är en översikt över och kritisk
granskning av litteraturens historia fram till 1850.

Delkurs 3, "Perspektiv på litteraturen", 7,5 hp etablerar ett prövande och experimentellt förhållningssätt till
modern litteratur, genom att förutom ur ett kronologiskt perspektiv, närma sig denna ur ett antal tematiska
perspektiv.

Delkurs 4, "Läsarstrategier och samtida fiktionstexter", 7,5 hp fokuserar på samtida fiktionstexter, med visst
fokus på icke västerländsk litteratur. Den innehåller litteraturvetenskapliga perspektiv på relationen mellan
författare, text, läsare och kontexter. Dessutom studeras några aktuella exempel ur litteraturkritiska
litteraturanalytiska diskurser.

Hela kursen genomsyras av ett reflexivt förhållningssätt.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

Delkurs 1, "Litteraturvetenskaplig teori, metod och praktik", 7,5 hp examineras skriftligt, individuellt.

Delkurs 2, "Översikt över den västerländska litteraturens historia", 7,5 hp examineras skriftligt, individuellt,
samt genom inlämningsuppgifter och seminarier.

Delkurs 3, "Perspektiv på litteraturen", 7,5 hp examineras genom muntliga (eller vid distansundervisning
nätbaserade skriftliga) gruppredovisningar, samt skriftligt, individuellt.

Delkurs 4, "Läsarstrategier och samtida fiktionstexter", 7,5 hp examineras skriftligt, individuellt, samt genom
seminarier.

Antalet provtillfällen per examination är begränsade till fem.

Betyg

Kursen bedöms med någon av betygsgraderna 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 med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner.
Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis



Kursbevis erhålls på begäran av studenten.

Övrigt

Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.

Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.

Kurserna LVGBLS, LPGBLU, LPGBGL, LVGBF1, LVGBF2, LVGAF2, LVGA10, LVGA11, LVGA12 får ej
samtidigt med kursen LVGAF3 ingå i examen.

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