Humanistiska och teologiska fakulteterna

LIVA16, Litteraturvetenskap: Samtida ekolitteratur, 7,5
högskolepoäng
Comparative Literature: Contemporary Ecoliterature, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2020-03-03 och senast reviderad 2021-1210. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2022-03-15, höstterminen 2022.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan ingå i en generell examen på grundnivå
eller avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Litteraturvetenskap

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för centrala kontexter med relevans för kursens inriktning,
• kunna förmedla viss förståelse av samtida litteratur med relevans för kursens
inriktning.

Färdighet och förmåga
• kunna analysera och tolka samtida litterära texter,
• med förankring i grundläggande termer och begrepp med relevans för kursens
inriktning kunna diskutera och skriva om samtida litteratur,
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna ställa en viss samtidslitteraturs värden i relation till övergripande
samhälleliga och vetenskapliga förhållningssätt,
• kunna bedöma och värdera tolkningar av samtidslitterära verk,
• kunna identifiera egna behov av ytterligare kunskap och kompetensutveckling.

Kursens innehåll
Kursen ger kunskaper om samtidens litteratur ur ett ekokritiskt perspektiv. Kursen
behandlar aktuell litterär tematik centrerad kring människans förhållande till djur och
natur samt kring det senmoderna samhällets klimatproblematik.

Kursens genomförande
Kursen ges på distans med stöd av en nätbaserad lärplattform och/eller digitala
verktyg. Det förutsätts att den studerande deltar på dessa villkor och har tillgång till
dator med nätuppkoppling. Institutionen lämnar information om de tekniska kraven.
Undervisning sker i form av digitala föreläsningar i realtid samt instuderingsuppgifter
och gruppdiskussioner.

Kursens examination
Kursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift.
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
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med 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 LIVA16, Litteraturvetenskap: Samtida ekolitteratur
Gäller från H22
2201 Samtida ekolitteratur - inlämningsuppgift, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
Gäller från H20
2001 Litteraturvetenskap: Samtida ekolitteratur, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

