Humanistiska och teologiska fakulteterna

SASH16, Survey of Swedish Literature, 7,5 högskolepoäng
Survey of Swedish Literature, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2008-06-03 att gälla från och med
2008-06-03, höstterminen 2008.

Allmänna uppgifter
Ämne: Litteraturvetenskap
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: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Litteraturvetenskap

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• visa kunskap om centrala verk med viss internationell räckvidd i svensk litteratur
med tonvikt på de senaste tvåhundra åren
• uppvisa en grundläggande kunskap om den svenska litteraturens utveckling och
huvuddrag
• kunna tillämpa en grundläggande litteraturvetenskaplig begreppsapparat

Färdighet och förmåga
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• känna till och kunna diskutera svenska verk från skilda epoker men med tonvikt
på 18- och 1900-talet
• kunna använda grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp i samtal om
centrala verk i den svenska litteraturhistorien.

Kursens innehåll
Kursen är historisk och materialet presenteras kronologiskt. Den fokuserar på ett antal
centrala svenska litterära texter av t ex Carl Michael Bellman, August Strindberg,
Selma Lagerlöf, Edith Södergran, Gunnar Ekelöf och Henning Mankell, dvs av
författare som är kända utomlands. Kursen omfattar också arbetarlitteratur,
kriminallitteratur och barnlitteratur. Aktuella texter läses i engelsk översättning.
Kursen ägnas huvudsakligen åt litteraturhistoria och analys av litterära texter, men viss
litteraturteori aktualiseras också.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier. Seminarierna är
obligatoriska.

Kursens examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminariediskussioner samt genom att
den studerande författar en skriftlig uppgift om en eller flera fiktiva texter hämtade
från en lista som tillhandahålles av läraren.
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. Kursen ersätter SAS112.
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.
3. Utbytesstudenter ges förtur till kursen. De studerande förväntas ha god skriftlig
och muntlig språkfärdighet på engelska.
4. Generellt undantag från förkunskapskravet på kunskaper i svenska medges för
internationella studenter.
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Gäller från V08
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