Humanistiska och teologiska fakulteterna

NODB07, Danska: Modern dansk litteratur, 7,5
högskolepoäng
Modern Danish literature, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2010-05-24 att gälla från och med 201005-24, höstterminen 2010.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå. Kursen kan dessutom efter särskilt beslut ingå i viss
yrkesexamen.
Undervisningsspråk: Danska
Huvudområde

Fördjupning

Danska

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för några centrala delar av nyare dansk litteraturhistoria och
litterära verk inom olika genrer,
• kunna redogöra för centrala aspekter av det moderna Danmark med
utgångspunkt i den lästa litteraturen,
• kunna redogöra för några grundläggande begrepp inom litteraturvetenskaplig
teori och metod,

Färdighet och förmåga
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• kunna analysera olika danska texter stilistiskt och med avseende på vad de
berättar om Danmark av i dag,
• kunna applicera grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp i en analys av
danska litterära texter,
• kunna beskriva och diskutera danska skönlitterära texter samt kunna sätta in
dessa i en litteraturhistorisk och tematisk kontext.

Kursens innehåll
I kursen studeras den nyare danska litteraturen utifrån ett historiskt, litterärt och
kulturellt perspektiv. Fokus ligger på tiden från andra världskriget och framåt. Danska
texter inom olika genrer beskrivs och analyseras stilistiskt och historiskt. Centrala
nyare danska litterära verk läses och analyseras i ett litteraturhistoriskt perspektiv och
grundläggande litterär textanalys ingår.

Kursens genomförande
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier.

Kursens examination
Examination sker i form av skriftlig tentamen.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
1. Denna kurs utgör även en delkurs i NODA23.
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 NODB07, Danska: Modern dansk litteratur
Gäller från H08
0801 Modern dansk litteratur, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

