Humanistiska och teologiska fakulteterna

LIVR43, Litteratur-kultur-medier: Den tidigmoderna och
viktorianska romanen, 15 högskolepoäng
Literature-Culture-Media: The Early Modern and Mid-Victorian
Novel, 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: Engelska
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 fördjupade kunskaper om den engelska litteraturen och dess historia
• uppvisa förtrogenhet med den engelska 1800-talsromanens huvudgenrer och
kunna relatera dem till framväxten av olika läsarkategorier
• uppvisa förtrogenhet med verk av flera av tidens främsta romanförfattare och
kunna redogöra för deras utmärkande drag

Färdighet och förmåga

2/ 4

• kunna analysera och diskutera litterära texter från en tidigare historisk period med
användande av de hjälpmedel som den historiskt kontextualiserande
litteraturvetenskapen tillhandahåller
• på god engelska – i tal och skrift – kunna presentera självständiga analyser av
centrala frågeställningar i litterära texter

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna identifiera och diskutera de studerade texternas uttalade och outtalade
utsagor om sociala spänningar, skillnader mellan könen samt politiska och
religiösa motsättningar.

Kursens innehåll
Under kursens gång läser deltagarna sju romaner från det tidig- och
mellanviktorianska England, valda så att de representerar olika huvudgenrer inom
romandiktningen. De studerande analyserar de enskilda verken på dessas egna
premisser, samtidigt som de får en samlad bild av 1800-talsromanens utveckling.
Framväxten av den breda läsande allmänhet som denna utveckling ytterst vilade på
diskuteras.
Jämsides med de litterära verken studeras vetenskaplig material med anknytning till
romanerna. Artiklarna väljs så att de dels förmedlar kunskaper om de litterära
texterna, dels utvecklar förmågan att hantera litteraturvetenskapliga begrepp och dels
tränar de studerande att urskilja olika litteraturkritiska och -vetenskapliga
förhållningssätt över en längre tidsperiod.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i seminarieform.

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 engelska eller motsvarande
kunskaper.
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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.
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Prov/moment för kursen LIVR43, Litteratur-kultur-medier: Den tidigmoderna
och viktorianska romanen
Gäller från V08
0801 Den tidigmoderna och viktorianska romanen, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

