Humanistiska och teologiska fakulteterna

LIVR51, Litteratur-kultur-medier: Litterär teori och metod, 15
högskolepoäng
Literature-Culture-Media: Literary Theory and Method, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2008-03-27 att gälla från och med
2008-03-27, höstterminen 2008.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår som i masterprogrammet Litteratur – Kultur – Medier. Den ges också
som fristående kurs och kan då normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå
som avancerad nivå. Kursen kan dessutom efter särskilt beslut ingå i viss yrkesexamen.
Undervisningsspråk: Engelska
Kursen kan även efter särskild överenskommelse mellan lärare och studerande ges på
svenska. En sådan överenskommelse förutsätter att lärare och 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 redovisa breddade och fördjupade kunskaper om den
litteraturvetenskapliga teoribildningen
• visa god inblick i den samtida litteratur- och kulturteoretiska debatten

Färdighet och förmåga
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• kunna identifiera och självständigt ta ställning till viktiga teoretiska och metodiska
problem inom litteraturvetenskapen
• kunna diskutera och kritisera tillämpningar av litteraturvetenskapliga teorier och
metoder
• i tal och skrift själv kunna tillämpa litteraturvetenskaplig teori och metodik

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna kritiskt bedöma litteraturvetenskapliga teorier och metoder under
beaktande av relevanta samhälleliga, kulturella och etiska perspektiv.

Kursens innehåll
I kursen studeras en mängd teoretiska synsätt som under senare år har varit
framträdande inom såväl svensk som internationell litteraturforskning. Dessa
presenteras mer konkret i anslutning till en rad problemställningar som har spelat en
viktig roll i litteraturens och litteraturvetenskapens historia: frågor som berör det
mänskliga subjektets formella och tematiska manifestationer i en litterär text, frågor
som berör det litterära språkets uppbyggnad och funktion samt frågor som berör den
litterära textens relation till en socialt, historiskt och kulturellt betingad kontext.
Tre olika aspekter av litteratur behandlas: människan i litteraturen, språket i
litteraturen och verkligheten i litteraturen. I den första studeras teorier som berör det
mänskliga subjektets formella och tematiska manifestationer i en litterär text. I den
andra studeras teorier som behandlar det litterära språkets uppbyggnad, funktion och
förhållande till andra typer av diskurser. I den tredje studeras teorier som kretsar kring
den litterära textens relation till en socialt, historiskt och kulturellt betingad kontext.
För att uppnå den studerande ska uppnå en metodisk medvetenhet kommer
teoretiska texter med analytiska eller praktiska tillämpningar att stå i centrum för
undervisningen. Studenterna skall också ges möjlighet att tillämpa
litteraturvetenskaplig teoribildning på egenhändigt valda litterära texter.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, workshops och individuell
handledning. Obligatoriska seminarier och workshops förekommer.

Kursens examination
Kursen examineras genom muntliga och skriftliga uppgifter eller prov.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
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För tillträde till kursen krävs examen från grundläggande högskoleutbildning (fil.
kand.) eller motsvarande med 90 högskolepoäng i den valda inriktningen på
masterprogrammet, alltså i antingen litteraturvetenskap, engelska, franska, spanska
eller ryska. Dessutom krävs goda kunskaper i engelska.

Övrigt
1. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i en examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen LIVR51, Litteratur-kultur-medier: Litterär teori och
metod
Gäller från H08
0801 Litterär teori och metod, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

