Humanistiska och teologiska fakulteterna

LIVR42, Litteratur-kultur-medier: Valbar kurs, 15
högskolepoäng
Literature-Culture-Media: Individual Choice of Course, 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 som valbar kurs. Den
ges även som fristående kurs och kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå
som avancerad nivå. Kursen kan dessutom efter särskilt beslut ingå i viss yrkesexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
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
• uppvisa god kunskap om den skandinaviska litteraturen och dess centrala
estetiska, filosofiska, politiska och moraliska frågeställningar under perioden
1870-1900
• uppvisa god förtrogenhet med verk av flera av periodens främsta författare
• uppvisa god förståelse av samspelet mellan periodens litteratur och det
framväxande moderna samhället i Skandinavien

Färdighet och förmåga
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• kunna analysera och diskutera litterära texter från perioden med hänsyn till såväl
formella som innehållsmässiga aspekter
• kunna relatera texterna från perioden till deras historiska och samhälleliga kontext
• i tal och skrift kunna presentera självständiga analyser av centrala estetiska,
filosofiska, politiska och moraliska problemställningar i litterära texter från
perioden

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna identifiera och diskutera texter från perioden under beaktande av såväl
samtida som nutida sociala, politiska, religiösa, moraliska och könsmässiga
konflikter.

Kursens innehåll
Kursen behandlar ett antal centrala verk i den svenska, danska och norska litteraturen
från perioden 1870-1900. Texterna studeras inte bara på deras egna innehållsmässiga
och formella premisser utan också som representativa exempel på den period eller
strömning i skandinavisk litteratur som brukar kallas det moderna genombrottet.
Särskild uppmärksamhet ägnas de estetiska, filosofiska, politiska och moraliska
frågeställningar som satte sin prägel på perioden. Förutom att ge en samlad bild av en
viktig litterär epok belyser kursen modernitetens framväxt i Skandinavien samtidigt
som den mer generellt bidrar till en djupare förståelse av samspelet mellan litteratur
och samhälle.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, workshops och individuell
handledning. Obligatoriska moment kan förekomma.

Kursens examination
Kursen examineras genom muntliga och skriftliga uppgifter eller prov
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 90 högskolepoäng i litteraturvetenskap eller motsvarande
kunskaper.

Övrigt
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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.
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Prov/moment för kursen LIVR42, Litteratur-kultur-medier: Valbar kurs
Gäller från V08
0801 Valbar kurs, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

