Humanistiska och teologiska fakulteterna

LIVR55, Litteratur-kultur-medier: Samhällskritik och estetik i
den samtida spanska romanen, 15 högskolepoäng
Literature - Culture - Media: Social Critique and Aesthetics in the
Contemporary Spanish Novel, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2019-11-27 att gälla från och med 201911-27, höstterminen 2020.

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
Huvudområde

Fördjupning

Litteratur-Kultur-Medier med
specialisering i spanskspråkig litteratur

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

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna beskriva grunddragen i den samtida spanska samhällskritiska romanen,
• kunna sätta in verken i ett historiskt, socialt, litterärt och litteraturkritiskt
perspektiv,
• redogöra för det spanska samhällets utmaningar sedan krisen började 2008,

Färdighet och förmåga
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• kunna analysera spansk samtidslitteratur med adekvata litteraturvetenskapliga
verktyg,
• på god talad och skriven spanska kunna presentera självständiga och kritiska
analyser av centrala frågeställningar i litterära texter,
• kunna analysera och problematisera grundläggande estetiska, filosofiska och
sociologiska frågeställningar i kursens litteratur,
• kunna diskutera den kritiska romanens potential i samhällsdebatten samt dess
förhållande till estetik och ideologi,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna identifiera och kritiskt värdera de konstnärliga, filosofiska och sociologiska
hållningar som kommer till uttryck i spansk samhällskritisk litteratur.

Kursens innehåll
Kursen fokuserar på den samhällskritiska litteratur som publicerats sedan den spanska
krisen startade 2008. Kursen undersöker hur skönlitteraturen, med sitt specifika
vetande, gör för att förstå, gestalta och kritisera de nya sociala förhållandena. Med
hjälp av aktuell litteraturvetenskaplig teori kommer såväl politiska som estetiska
aspekter att belysas, med särskild tonvikt på hur dessa bägge aspekter samverkar. Viss
vikt kommer också läggas på att studera romanens roll i den samhällskritiska
debatten.

Kursens genomförande
Kursen innehåller 8-10 seminarier med föreläsningar och diskussion.
Närvaro vid dessa moment är obligatorisk om inte särskilda skäl föreligger.
Kompletteringsmöjlighet eller alternativ tidpunkt för obligatoriskt moment erbjuds
student som utan egen förskyllan, till exempel olycksfall, plötslig sjukdom eller
liknande händelser, inte kunnat genomföra det obligatoriska momentet. Detta gäller
också studenter som har missat undervisning på grund av ett förtroendeuppdrag som
studentrepresentant.

Kursens examination
Kursen examineras genom 6-8 skriftliga inlämningsuppgifter på spanska.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
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Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För VG på kursen krävs VG på minst hälften av inlämningsuppgifterna.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs genomgången kandidatkurs i spanska (SPAK01) med
litteraturvetenskaplig inriktning eller motsvarande.

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 LIVR55, Litteratur-kultur-medier: Samhällskritik och
estetik i den samtida spanska romanen
Gäller från H20
2001 Samhällskritik och estetik i den samtida spanska romanen, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

