Humanistiska och teologiska fakulteterna

LIVA50, Litteraturvetenskap: Litteraturförmedling i teori och
praktik, 7,5 högskolepoäng
Mediating Literature - A Theoretical and Practical Approach, 7.5
credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2011-12-19 att gälla från och med 201112-19, vårterminen 2012.

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

Fördjupning

Litteraturvetenskap

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• på en grundläggande nivå kunna redogöra för teorier om litteraturens, läsningens
och det litterära samtalets värden och funktioner såväl ur ett individuellt som ett
samhälleligt perspektiv,
• på en grundläggande nivå kunna redogöra för några av litteraturförmedlingens
metoder och praktiska sammanhang inom olika yrkesområden,

Färdighet och förmåga
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• kunna föra reflekterande resonemang om och jämföra såväl teorier om
litteraturens betydelse som metoder för litteraturförmedling,
• kunna tillämpa kunskaper och erfarenheter om litteraturförmedlingens teori och
praktik i ett tänkt förmedlingsprojekt,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• med viss självständighet kunna tillämpa ett analytiskt och metodiskt
förhållningssätt inom litteraturförmedlingens teoretiska och praktiska
sammanhang.

Kursens innehåll
Kursen behandlar litteraturförmedlingens teori och praktik. Med utgångspunkt i en
rad frågeställningar om skönlitteraturens förmågor att göra saker i olika sammanhang
och betydelsen av samtal och reflektion kring läsning för att frigöra dessa krafter,
fokuserar kursen dels på aktuell forskning och teoribildning om skönlitteraturens och
läsningens betydelse, dels på litteraturförmedlingens praktiska sammanhang. Kursen
avser att ge förståelse av litteraturförmedling inom olika yrkesområden.

Kursens genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, nätbaserade workshops,
handledning och ett avslutande paperseminarium. Deltagande i workshops och
paperseminarium är obligatoriskt.

Kursens examination
Examination sker vid ett gemensamt slutseminarium där ett tänkt förmedlingsprojekt
redovisas i ett skriftligt paper som presenteras och försvaras.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2
eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1/A1)

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
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Prov/moment för kursen LIVA50, Litteraturvetenskap: Litteraturförmedling i
teori och praktik
Gäller från H11
1101 Litteraturförmedling i teori och praktik, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

