Humanistiska och teologiska fakulteterna

LIVA24, Litteraturvetenskap: Litteratur och bildning, 7,5
högskolepoäng
Comparative Literature: Literature and Bildung, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2020-09-08 att gälla från och med 202009-08, vårterminen 2021.

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

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna på en grundläggande nivå redogöra för bildningsbegreppets historiska
utveckling och för samtida användningar av det,
• kunna förmedla en grundläggande förståelse för kursens skönlitterära texter,

Färdighet och förmåga
• kunna analysera och tolka kursens skönlitterära texter,
• kunna påvisa och analysera relationerna mellan de behandlade skönlitterära
verken och olika aspekter av bildningsbegreppet,
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna värdera olika litterära verk i relation till såväl bildningsbegreppet som
övergripande samhälleliga förhållningssätt,
• kunna bedöma och värdera olika skönlitterära verk,
• kunna identifiera egna behov av ytterligare kunskap och kompetensutveckling.

Kursens innehåll
Kursen presenterar det klassiska bildningsbegreppet och följer olika tillämpningar av
det fram till modern tid. Frågan om hur ett samtida bildningsbegrepp kan formuleras
är central. Därigenom aktualiseras bland annat frågor om litterärt värde och kulturella
hierarkier.
Under lektionspassen behandlas ett urval skönlitterära texter och sakprosa från
antiken till modern tid. Texterna väljs så att de både ger en inblick i den klassiska
bildningstraditionen och utmanar denna.

Kursens genomförande
Undervisningen sker genom ca en föreläsning per vecka under kursperioden. Närvaro
vid minst 70% av undervisningspassen är obligatorisk. Utebliven närvaro kan
kompenseras genom skriftliga uppgifter.

Kursens examination
Kursen examineras genom en muntlig uppgift och en skriftlig inlämningsuppgift.
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.
För betyget Godkänt krävs lägst betyget Godkänd på samtliga examinerande
moment. För betyget Väl godkänd krävs därutöver betyget Väl godkänd på den
skriftliga inlämningsuppgiften.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

3/ 4

Övrigt
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 LIVA24, Litteraturvetenskap: Litteratur och bildning
Gäller från V21
2101 Litteraturvetenskap: Litteratur och bildning, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

