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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2015-09-14 och gäller
från vårterminen 2016 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Litteraturvetenskap I, 30 hp.

Lärandemål
Delkurs 1 - Gränsöverskridande strategier i litteratur och forskning (7.5 hp)
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
- redogöra för och diskutera förbindelser mellan samtida och historiska estetiska uttryck,
- redogöra för och diskutera estetiska genrer och motiv utifrån kulturhistoriska, litteraturteoretiska och
sociologiska perspektiv,
- redogöra för forskningsperspektiv på litteraturhistoriska epoker,
- redogöra för och diskutera aktuell forskning om litteraturteoretiska inriktningar, begrepp och
metoder, samt tillämpa teorin på utvalda fiktionstexter.

Delkurs 2 - Litteraturvetenskapligt temastudium (7.5 hp)
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
- redogöra för och diskutera särdrag och kännemärken i skönlitteratur inom ett avgränsat tema,
- redogöra för och diskutera centrala litteraturvetenskapliga frågeställningar och problem och
- tillämpa litteraturvetenskapliga redskap och metoder i en analys av texter inom ett avgränsat tema.

Delkurs 3 - Specialstudium (7.5 hp)
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
- formulera ett litteraturvetenskapligt problem,
- identifiera relevant sekundärmaterial för egna vetenskapliga arbeten och
- presentera och diskutera ett avgränsat litteraturvetenskapligt forskningsområde.



Delkurs 4 - Självständigt arbete (7.5 hp)
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
- formulera och avgränsa en forskningsfråga och genomföra en självständig undersökning,
- använda relevant sekundärmaterial i arbetet med det egna primärmaterialet och
- presentera undersökningar i strukturerad och språkligt korrekt skriftlig form.

Innehåll
Delkurs 1 - Gränsöverskridande strategier i litteratur och forskning
I delkursen behandlas skönlitteratur och andra fiktionstexter, teori och forskning som på olika sätt
flyttat gränserna för den litteraturvetenskapliga praxisen och/eller utmanat litterära traditioner.

Delkurs 2 - Litteraturvetenskaplig fördjupning
Delkursen bygger vidare på den introduktion av det litteraturvetenskapliga området som skett under
termin 1. Studenten fördjupar sina kunskaper inom ett specifikt litterärt område samt vidareutvecklar
sina kunskaper om litteraturvetenskapens centrala frågor.

Delkurs 3 - Specialstudium
I delkursen fördjupar studenten sina kunskaper i något av de områden som introduceras i delkurs 1.
Delkursen är en förberedelse inför den uppsats som ska skrivas i delkurs 4. I delkursen ingår också en
första orientering i uppsatsskrivande.

Delkurs 4 - Självständigt arbete
I delkursen skriver studenten ett självständigt arbete om ett ämne som anknyter till de tidigare
delkurserna och som väljs i samråd med läraren.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Målen för delkurs 1 examineras genom individuella inlämningsuppgifter
samt aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier.

Målen för delkurs 2 examineras genom individuella inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande vid
obligatoriska seminarier.

Målen för delkurs 3 examineras genom individuella inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande vid
obligatoriska seminarier.

Målen för delkurs 4 examineras genom ett självständigt arbete som presenteras och diskuteras vid ett
obligatoriskt seminarium.

Betyg
Kursen bedöms med betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget
Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på delkurserna 1, 2 och 4.

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
Kurserna LVGBF4, S3GCL3 och S1GCF1 får ej samtidigt med kursen LVGBF3 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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