Humanistiska och teologiska fakulteterna

LIVR25, Litteratur-kultur-medier: Latinamerikansk litteratur
under 1900-talet, 15 högskolepoäng
LCM: 20th Century Literature of Latin America, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2008-01-22 att gälla från och med
2008-01-22, höstterminen 2008.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår i masterprogrammet i Litteratur – Kultur – Medier inom inriktningen
Litteraturvetenskap med fördjupning i spanskspråkig litteratur. Den ges även som
fristående kurs och kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad
nivå.
Undervisningsspråk: Spanska
Kursen kan även efter särskild överenskommelse mellan lärare och studerande ges på
svenska. En sådan överenskommelse förutsätter att lärare och samtliga studerande
behärskar svenska.
Huvudområde

Fördjupning

-

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• förstå och kunna beskriva grunddragen i utvecklingen inom den latinamerikanska
litteraturen under 1900-talet
• kunna beskriva ett antal latinamerikanska litterära 1900-talsverk med användande
av adekvat terminologi
• kunna sätta in verken i ett historiskt, socialt och litteraturhistoriskt perspektiv samt
kunna jämföra dem med varandra
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• uppvisa en bakgrundsorientering om latinamerikanskt samhälle under 1900-talet

Färdighet och förmåga
• kunna sammanfatta, analysera och ge perspektiv på latinamerikansk 1900talslitteratur
• i tal och skrift kunna använda spanska språket så att uttryckssättet är precist,
korrekt samt situationsanpassat

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna förhålla sig till latinamerikansk litteratur och diskutera skillnader och
likheter mellan social verklighet och litterär beskrivning.

Kursens innehåll
Kursen är inriktad på den latinamerikanska litterära boomen under 1960- och 1970talen men tar också upp vad som föregick densamma och hur litteraturen utvecklats
därefter. Författare från Chile och Argentina i söder till Mexiko och Kuba i norr
uppmärksammas. Speciellt studeras García Márquez, Vargas Llosa, Fuentes och
Cortázar. Som föregångare fokuseras Borges, Asturias och Rulfo. Som exempel på
både kontinuitet och förändring efter boomen studeras författare som Puig och
Allende. Likheter och skillnader med samtidiga europeiska och nordamerikanska
litterära strömningar framhålls. I samband med kursen uppövar studenterna sin
skicklighet i att använda spanska språket i tal och skrift.
Kursen består av följande delkurser:
1. Latinamerikansk litteratur under den litterära boomen, 7,5 högskolepoäng,
2. Latinamerikansk 1900-talslitteratur före respektive efter den litterära boomen,
7,5 högskolepoäng.

Kursens genomförande
Kursen är huvudsakligen en läskurs men skriftliga och muntliga uppgifter
förekommer. Alla moment som är färdighetsinriktade är obligatoriska.

Kursens examination
På kursen kan följande examinationsformer förekomma: skriftligt prov, muntligt prov
och inlämningsuppgifter.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd på hela kursen krävs minst betyget godkänd på samtliga
delkurser. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på minst
7,5 av kursens högskolepoäng samt betyget godkänd på resterande högskolepoäng.
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Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 90 högskolepoäng i spanska eller motsvarande
kunskaper.

Övrigt
1. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
2. Delkursernas namn på engelska:

1. Latin American Literature from the "Boom",
2. Latin American 20th Century Literature pre and post "Boom".
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Prov/moment för kursen LIVR25, Litteratur-kultur-medier: Latinamerikansk
litteratur under 1900-talet
Gäller från H08
0801 Latinamerikansk litteratur under 1900-talet, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

