Humanistiska och teologiska fakulteterna

LIVR50, Litteratur - kultur - medier: En introduktion, 15
högskolepoäng
Literature - Culture - Media: An Introduction, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2020-02-03 att gälla från och med 202002-03, höstterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår i masterprogrammet Litteratur – Kultur – Medier. Den ges även som
fristående kurs och kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad
nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Kursen ges normalt på engelska, men kan även efter särskild överenskommelse
mellan lärare och studerande ges på svenska. En sådan överenskommelse förutsätter
att samtliga studerande behärskar svenska.
Huvudområde

Fördjupning

Litteratur-Kultur-Medier

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för aktuella teoretiska synsätt inom litteratur-, medie- och
kulturvetenskap,
• kunna redogöra för metoder och terminologi som används inom medie- och
kulturvetenskapligt informerad litteraturforskning för att analysera teoretiska och
historiska sammanhang mellan kulturers olika genrer och medier,
• kunna redogöra för litteraturens mediala uttrycksformer i historiska och estetiska
perspektiv,
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• kunna redogöra för litteraturstudiets villkor i kultur-, medie- och
receptionshistoriska sammanhang,

Färdighet och förmåga
• med hjälp av relevanta metoder och teorier kunna identifiera och genomföra en
analys av litterära och mediala fenomen,
• visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera
frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade
uppgifter inom givna tidsramar,
• kunna tillämpa adekvat referenshantering och beakta vetenskaplig redlighet,
• självständigt kunna analysera och tolka litterära verk utifrån deras kultur- och
mediehistoriska sammanhang,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna kritiskt bedöma och ta ställning till källor och litteratur-, medie- och
kulturvetenskaplig sekundärlitteratur,
• kunna kritiskt reflektera över litterära och andra mediers samverkan,
• kunna planera och genomföra litteraturvetenskapliga studier och annat
kvalificerat självständigt arbete under beaktande av de samhälleliga och etiska
perspektiv som detta arbete aktualiserar.

Kursens innehåll
Syftet med denna kurs är att utifrån programmets ämnesbredd ge ökade insikter om
och djupare förståelse för litteraturstudiets mediala och kulturella tolkningsvillkor och
teoribildning i synnerhet, såväl i historiska som nutida perspektiv, samt att ge ökade
färdigheter i att praktiskt tillämpa metoder, terminologi och synsätt inom studiefältet.
Olika aspekter på tolkning, adaptation och reception belyses och sätts i relation till
vetenskapliga och kulturella traditioner. Tyngdpunkten läggs i kursen på de senaste
seklernas estetiska, litterära och mediala utvecklingstendenser. En rad exempel på
olika historiskt betingade estetiska och mediala fenomen görs till föremål för
diskussion och analysövningar av olika slag.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar som tar avstamp i programmets olika
ämnesinriktningar, samt seminarier, gruppövningar och två paperseminarier.

Kursens examination
Kursen examineras genom att den studerande under kursens gång skriver ett kortare
och ett längre paper samt presenterar dem vid två paperseminarier.
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.
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Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget Godkänd krävs att samtliga papers och paperpresentationer genomförs
med godkänt resultat. För betyget Väl Godkänd krävs att kursens längre paper
erhåller detta betyg.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs genomgången kandidatkurs antingen i engelska
(ENGK01), franska (FRAK11), ryska (RYSK03), spanska (SPAK01), tyska (TYSK02),
jiddisch (YIDK01) med litteraturvetenskaplig inriktning, eller litteraturvetenskap
(LIVK10) eller motsvarande, samt Engelska B/Engelska 6.

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 LIVR50, Litteratur - kultur - medier: En introduktion
Gäller från H20
2001 En introduktion, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

