Humanistiska och teologiska fakulteterna

LIVA05, Litteraturvetenskap: Den samtida litteraturen, 30
högskolepoäng
Comparative Literature: Contemporary Literature, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2016-10-25 att gälla från och med 201610-25, vårterminen 2017.

Allmänna uppgifter
Ämne: Litteraturvetenskap
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för centrala linjer och verk i samtidslitteraturen, från
millennieskiftet och framåt,
• kunna förmedla viss förståelse för litteratur,

Färdighet och förmåga
• kunna analysera och tolka samtida litterära texter,
• med förankring i grundläggande termer och begrepp avseende samtida litteratur
kunna diskutera, skriva om och göra muntliga framställningar om litteratur i olika
sammanhang,
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• inom givna tidsramar kunna identifiera, formulera och genomföra självständiga
uppgifter där samtidslitterära problemställningar behandlas utifrån ett
grundläggande vetenskapligt förhållningssätt till litteratur,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna ställa samtidslitteraturens och litteraturvetenskapens värden i relation till
övergripande samhälleliga och vetenskapliga förhållningssätt,
• kunna bedöma och värdera tolkningar av olika samtidslitterära verk,
• kunna identifiera egna behov av ytterligare kunskap och kompetensutveckling.

Kursens innehåll
Kursen ger kunskaper om samtidens litteratur från millennieskiftet och framåt, i
Sverige, Europa och världen. Kursen behandlar en rad samtidslitterära fenomen och
tendenser samt introducerar litteraturvetenskapliga begrepp och perspektiv som är
relevanta för studiet av samtidslitteraturen. Efter genomgången kurs ska den
studerande ha tillägnat sig grundläggande färdigheter i att analysera, tolka och
kontextualisera litteratur från de senaste 20 åren. Kursen ger också en förmåga att
med praktiska tillämpningar i tal och skrift förmedla kunskaper om och erfarenheter
av litteratur.
Kursen består av följande delkurser:
1.
2.
3.
4.
5.

Samtidslitteratur – en introduktion, 6 hp
Världslitteraturen där och här, 6 hp
I gränslandet mellan fakta och fiktion, 6 hp
Poesins mötesplatser, 6 hp
Samtidslitterärt specialstudium, 6 hp

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar, övningar, diskussionsseminarier och
handledning. Obligatoriska, examinerande seminarier förekommer (se vidare "Kursens
examination").

Kursens examination
Följande examinationsformer förekommer: muntlig eller skriftlig sals- eller
hemtentamen efter delkursens slut, samt fortlöpande muntlig eller skriftlig
examination inom ramen för undervisningen, dvs. genom hemuppgifter, uppsatser
och seminarier.
Information om examinationsformer, delkursvis:
Delkurs 1. Två inlämningsuppgifter
Delkurs 2. Salstentamen
Delkurs 3. Obligatorisk gruppredovisning, samt hemtentamen
Delkurs 4. Tre examinerande seminarier, samt obligatorisk närvaro vid 75% av
delkurstillfällena
Delkurs 5. Obligatorisk muntlig och skriftlig gruppredovisning, samt hemtentamen
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Då studenten har beslut från Pedagogiskt stöd gällande önskemål om alternativ
examinationsform kan ordinarie examinationsform frångås, om det är förenligt med
kursmålen.
Om det vid omtentamen inte är möjligt att genomföra ordinarie examinationsform
kan denna frångås om det är förenligt med kursmålen.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på minst 15 av
kursens 30 högskolepoäng samt betyget godkänd på resterande
högskolepoäng.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1+1a2 och Samhällskunskap 1b
eller 1a1+1a2.

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.
3. Delkursernas namn på engelska:

1. Contemporary Literature – An Introduction
2. World Literature, there and here
3. In the Boundaries of Fact and Fiction
4. The Venues of Poetry
5. Specialized Assignment on Contemporary Literature
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Prov/moment för kursen LIVA05, Litteraturvetenskap: Den samtida
litteraturen
Gäller från V17
1601 Samtidslitteraturen - en introduktion, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1602 Världslitteraturen där och här, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1603 I gränslandet mellan fakta och fiktion, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1604 Poesins mötesplatser, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1605 Samtidslitterärt specialstudium, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

