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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2007-05-23 att gälla från och med
2007-05-23, höstterminen 2007.

 

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: Svenska

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs ska den studerande 

 

Kunskap och förståelse
uppvisa grundläggande kunskaper om svensk poesi, med tonvikt på 1900-
talslyriken 
uppvisa god förståelse av lyriska uttrycksformer 

 

Färdighet och förmåga
kunna analysera och tolka lyrik 
kunna redogöra för relationerna mellan lyrik och samhälle 

Humanistiska och teologiska fakulteterna

LIVA36, Litteraturvetenskap: Att förstå lyrik - nätkurs, 7,5
högskolepoäng

Literature: Understanding Poetry, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Litteraturvetenskap G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav
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1.
2.

uppvisa ett grundläggande vetenskapligt förhållningssätt till källor och litteratur,
exempelvis förmågan att efter instruktioner kunna granska texter kritiskt 
kunna skriva olika typer av texter, exempelvis en kortare analys 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
kunna ge perspektiv på den roll lyriken spelar i vår tid. 

 

Kursens innehåll
 
I kursen läses ett urval av svensk poesi, i huvudsak från 1900-talet. Det läses med stöd
av en kortfattad historisk översikt och en handledning i lyrikanalys. 

 

 

Kursens genomförande
 
Utbildningen ges i sin helhet på distans och använder sig av interaktiv
informationsteknologi. Det förutsätts att den studerande deltar på dessa villkor och
har tillgång till dator med nätuppkoppling. Institutionen lämnar information om de
tekniska kraven. Kursen ges på halvfart. 

 

Kursens examination
 
Följande examinationsformer kan förekomma: skriftlig tentamen efter delkursens slut,
fortlöpande examination inom ramen för undervisningen, d.v.s. genom hemuppgifter
samt genom aktivt deltagande i diskussionsgrupper på nätet. 
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
 

Kursen ersätter LIV036, Att förstå lyrik. 
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. 

32/



Prov/moment för kursen LIVA36, Litteraturvetenskap: Att förstå lyrik -

nätkurs
 

Gäller från V08

 
0701   Att förstå lyrik, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
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