Humanistiska och teologiska fakulteterna

LIVR34, LKM: Att studera franskspråkig litteratur - en
introduktion, 15 högskolepoäng
LCM: The Study of Literature in the French Language - an
Introduction, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2014-02-19 att gälla från och med
2014-02-19, höstterminen 2014.

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

Fördjupning

Litteratur-Kultur-Medier

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

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för ämnets olika teoretiska, metodiska och empiriska
inriktningar, dess avgränsning och utvecklingstendenser, med särskild hänsyn
tagen till forskningen i fransk litteratur i Sverige och Skandinavien,
• kunna redogöra för de olika typer av problemställningar som kan bli föremål för
litteraturvetenskapliga studier, särskilt inom området franskspråkig litteratur,
• kunna redogöra för tillgängliga bibliografiska och litteraturhistoriska resurser för
att göra en kritisk genomgång av tidigare och pågående forskning inom ett givet
problemfält,
• på ett fördjupat och breddat sätt kunna redogöra för franskspråkig
litteraturhistoria och litteraturhistoriska verk,
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Färdighet och förmåga
• kunna upprätta en kritisk och kommenterad bibliografi över primär- och
sekundärlitteratur till en given problemställning,
• självständigt kunna formulera relevanta frågeställningar utifrån en given korpus
av litterära verk,
• kunna välja en korpus som sannolikt kan ligga till grund för att göra en
litteraturvetenskaplig undersökning utifrån en given problemställning,
• kunna tillämpa olika kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet,
• kunna tillämpa en mycket god språkfärdighet i franska som grund för litterär
analys och för att muntligt och skriftligt kunna diskutera litteraturkritiska artiklar
och studier,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna värdera olika teoriers och metoders relevans för olika problemställningar
inom ämnet fransk litteraturvetenskap,
• kunna tillämpa de etiska regler om kritisk granskning, transparens, plagiat och
integritet som ligger till grund för den intersubjektiva kontrollen av vetenskapliga
undersökningar,
• kunna identifiera den människosyn som ligger till grund för olika teorier om
litteratur och förhålla sig kritiskt till densamma.

Kursens innehåll
I kursen behandlas olika teoretiska och metodiska frågor. Särskild vikt fästs vid de
redskap som studenten behöver behärska och känna till för att kunna utföra en
forskningsuppgift, bland dem hur man håller sig a jour med pågående forskning,
bibliografering, textkorpusar, litteraturkritiska tidskrifter, litteraturhistorier samt
centrala teoretiska och metodiska verk inom olika forskningsinriktningar. Kursen
består av ett antal case studies där den studerande följer processen från
problemformulering till en färdig artikel eller monografi/avhandling. Under kursens
gång läses dessutom minst två litterära verk utifrån vilka den studerande ska
formulera ett antal relevanta frågeställningar som skulle kunna behandlas i en artikel
om cirka tjugo sidor. Kursen examineras genom att den studerande sammanställer
och kommenterar en bibliografi till ett valt forskningsproblem utifrån de litterära verk
som studerats under kursens gång.

Kursens genomförande
Undervisningen sker företrädesvis i form av självstudier med handledning, men
deltagande i forsknings- och uppsatsseminarier inom ämnet är obligatoriskt.

Kursens examination
Kursen examineras genom en inlämningsuppgift som skall försvaras vid ett offentligt
seminarium
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.
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Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
Kandidatexamen med 90 hp i franska, där examensarbetet och har en inriktning mot
fransk litteratur.
Särskilda förkunskapskrav:
Mycket god skriftlig och muntlig språkfärdighet i franska, samt läs- och
hörförståelsefärdighet i svenska och engelska.

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. 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.
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Prov/moment för kursen LIVR34, LKM: Att studera franskspråkig litteratur en introduktion
Gäller från H14
1401 Att studera franskspråkig litteratur, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

