Humanistiska och teologiska fakulteterna

LIVA18, Litteraturvetenskap: Dystopier för vår tid, 7,5
högskolepoäng
Comparative Literature: Contemporary Dystopias, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2020-02-19 att gälla från och med 202002-19, vårterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan ingå i en generell examen på grundnivå
eller avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Litteraturvetenskap

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för vissa centrala linjer i samtida dystopisk litteratur,
• kunna på ett grundläggande sätt redogöra för hur den dystopiska litteraturens
fiktiva världar förhåller sig till verkens befintliga samtid,

Färdighet och förmåga
• kunna analysera och tolka vissa dystopiska texter med avseende på hur den
kritiska samhällsskildringen speglar verkens samtida förhållanden,
• kunna identifiera, formulera och diskutera hur dystopiska texter knyter an till olika
medier och genrer inom såväl populär- och ungdomskulturens som den
etablerade litteraturens sammanhang,
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna bedöma och värdera tolkningar av olika dystopiska texter,
• kunna identifiera egna behov av ytterligare kunskap och kompetensutveckling.

Kursens innehåll
Syftet med denna kurs är att ge perspektivrika insikter om den dystopiska litteraturens
betydelse i och för vår tid, genom att dels ge grundläggande kunskaper om dess
allmänna funktionssätt, dels ge färdigheter i att tolka, förstå och diskutera vissa
dystopiska texter. Kursen uppmärksammar särskilt den dystopiska litteraturens
samhällskritiska syften och belyser hur dessa gestaltas i olika medier och genrer, som
science fiction, politisk satir och kontrafaktisk historisk roman, med spridning inom
olika populär-, sub-, ungdoms- och högkulturella sammanhang.

Kursens genomförande
Kursen ges i sin helhet på distans. Det förutsätter att den studerande deltar på dessa
villkor och har tillgång till dator med nätuppkoppling. Institutionen lämnar
information om de tekniska kraven.
Undervisningen sker i form av nätbaserade introduktioner, övningar,
diskussionsseminarier och kamratgranskning. Handledande moment ingår. Aktivt
deltagande i mer än hälften av diskussionsseminarierna och kamratgranskningen är
obligatoriskt.

Kursens examination
Kursen examineras genom en skriftlig slutuppgift.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
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1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med annan kurs
får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas
till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen LIVA18, Litteraturvetenskap: Dystopier för vår tid
Gäller från V20
2001 Litteraturvetenskap: Dystopier för vår tid, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

