Dnr: LVGCF2/20152

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Litteraturvetenskap

Kursplan
Litteraturvetenskap III
Kurskod:
Kursens
benämning:
Högskolepoäng:
Utbildningsnivå:
Successiv
fördjupning:

LVGCF2
Litteraturvetenskap III
Comparative Literature III
30
Grundnivå
Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav,
innehåller examensarbete för kandidatexamen (G2E)

Huvudområde:
LIA (Litteraturvetenskap)
Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2015-03-05 och gäller
från höstterminen 2015 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
Litteraturvetenskap 1-60 hp eller Svenska för blivande lärare, 1-60 hp.
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- redovisa kunskaper inom ett fördjupat litteraturvetenskapligt område,
- redogöra för några centrala teorier om litteratur och litterär kommunikation,
- redogöra för forskningsläget inom avgränsade områden,
- visa fördjupad förmåga att välja och använda centrala textanalytiska redskap,
- granska och värdera andras vetenskapliga prestationer,
- försvara egna forskningsresultat,
- visa grundläggande kunskaper och färdigheter i litterär informationssökning och materialinsamling,
- visa utvecklade kommunikativa färdigheter och kunna uttrycka sig med hjälp av god skriftlig prosa
och
- problematisera kursens innehåll i en diskussion om det humanistiska kunskapsområdet.
Innehåll
Kursens övergripande syfte är att studenten skall tillägna sig vidgade och fördjupade kunskaper om
litteraturvetenskapens teorier och metoder, en utökad kompetens i att granska, analysera och tolka
olika typer av litterära texter samt förmåga att muntligt och skriftligt förmedla egna forskningsresultat.
Kursen består av tre delkurser:
Delkurs 1 - Ämnesteoretisk fördjupningskurs I (7.5 hp)
Litteraturteorins historia belyses och problematiseras i form av litteraturteorihistoriska nedslag.

Delkurs 2 - Ämnesteoretisk fördjupningskurs II (7.5 hp)
I delkursen fördjupar studenten sina kunskaper inom ett avgränsat forskningsfält eller problemområde
med relevans för den vetenskapliga uppsats som författas under delkurs 3.
Delkurs 3 - Självständigt arbete (15 hp)
Den studerande utformar ett självständigt arbete.
Handledning erbjuds bara under den tid kursen pågår. Vid omregistreringen senare termin erbjuds
handledning i mån av plats och
resurser.

Kursen omfattar föreläsningar, seminarier och litteraturstudier.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Delkurs 1 och 2 examineras genom seminarier samt muntliga och skriftliga tentamina.
Delkurs 3 examineras dels genom ett självständigt arbete som presenteras och diskuteras på ett
obligatoriskt seminarium, dels genom opposition på annan students självständiga arbete.
Antalet tillfällen som en student kan genomgå examination på kursen/delkursen är begränsat till fem
på grund av begränsade resurser.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För
betyget Väl godkänt på hel kurs krävs betyget Väl godkänt på 15 hp av kursens 30 hp.

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
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 LVGCF1, LVADL1, LVADF5, LVADL2, LVADF3 får ej samtidigt med kursen LVGCF2
ingå i examen.
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.

