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Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2013-10-08 och gäller från höstterminen 2015 vid
Karlstads universitet.

Kurskod: S3AL92
Svenska med didaktisk inriktning 5, litteraturvetenskaplig fördjupning, 22.5 hp
(Swedish and Swedish Teaching 5 - Comparative Liuterature, Advanced course, 22.5 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: avancerad nivå
Successiv fördjupning: A1F (Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav)

Undervisningsspråk
Svenska.

Behörighetskrav
Svenska med didaktisk inriktning 1-3.

Huvudområde
LIA (Litteraturvetenskap)

Lärandemål

Kursens övergripande syfte är att studenten skall tillägna sig vidgade och fördjupade kunskaper om
litteraturvetenskapens teorier och metoder, en utökad kompetens i att granska forskning och i att analysera och
tolka litterära texter, samt förmåga att muntligt och skriftligt förmedla egna forskningsresultat.

Delkurs 1: Ämnesteoretisk fördjupningskurs � litteraturvetenskap, 7,5 hp

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- redovisa kunskaper om tillämpad forskning inom några litteraturvetenskapliga områden,
- redogöra för forskningsläget inom ett avgränsat område,
- visa fördjupad förmåga att tillämpa litteraturvetenskaplig metod,
- visa utvecklade kommunikativa färdigheter och kunna uttrycka sig med hjälp av god skriftlig sakprosa,
- visa förmåga till kritisk reflektion inom det litteraturvetenskapliga kunskapsområdet.

Delkurs 2: Självständigt arbete, 15 hp

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- självständigt finna och i samråd med handledare formulera och avgränsa ett vetenskapligt problemområde för
det planerade självständiga arbetet,
- tillämpa grundläggande kunskaper och färdigheter i informationssökning, materialinsamling och formalia,
- presentera det självständiga arbetet och dess resultat i form av en välstrukturerad och språkligt adekvat uppsats
som visar prov på analytisk förmåga och kritisk reflektion,
- granska och värdera andras självständiga arbeten,
- försvara det egna självständiga arbetets resultat.



Kursens huvudsakliga innehåll

Delkurs 1: Ämnesteoretisk fördjupning � litteraturvetenskap, 7, 5 hp.
I kursen belyses och problematiseras tillämpad litteraturvetenskaplig forskning. Den studerande fördjupar sina
kunskaper inom ett avgränsat forskningsfält eller problemområde, som en förberedelse för det självständiga
arbete som författas under delkurs 2

Delkurs 2: Självständigt arbete, 15 hp
Under kursen författar den studerande ett självständigt arbete av vetenskaplig karaktär, samt opponerar på en
annan students arbete. Undervisningen sker i form av handledning, enskilt och i grupp.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

Alla examinerande moment är obligatoriska. För samtliga skriftliga examinationsuppgifter gäller att studenten
ska tillämpa grundläggande normer för språkriktighet och använda ett för sammanhanget adekvat språkbruk.
För samtliga muntliga examinationsuppgifter gäller att studenten ska använda ett kommunikativt, klart och för
sammanhanget adekvat språkbruk.

Delkurs 1: Lärandemål 3 examineras muntligt, övriga mål examineras skriftligt, individuellt.

Delkurs 2: Samtliga mål examineras genom författande av eget självständigt arbete samt genom
seminariebehandling av eget och andras självständiga arbeten.

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.

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