Humanistiska och teologiska fakulteterna

SVEM44, Svenska: Litterär stilistik, avancerad nivå, 7,5
högskolepoäng
Swedish: Stylistics in Literature, Advanced Level, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2020-03-09 att gälla från och med 202003-09, höstterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår i masterprogrammet Språk och språkvetenskap (HASPV). Kursen ges
även som fristående kurs och kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå som
avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Språk och språkvetenskap

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

Språk och språkvetenskap med
specialisering i svenska/nordiska språk

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

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna beskriva skönlitteraturens specifika språkliga kännetecken på ett fördjupat
sätt,
• kunna redogöra för olika teorier och modeller för språkvetenskaplig analys av
skönlitterärt språk,

Färdighet och förmåga
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• kunna tillämpa teoretiskt förankrade metoder för språklig analys av skönlitterär
text,
• kunna bedöma vilka språkliga drag i en text som i synnerhet bidrar till att etablera
dess stil,
• kunna analysera, beskriva och diskutera skönlitteratur genom att relatera
texternas språkliga kännetecken till deras litterära effekt och funktion,
• uppvisa god beredskap att arbeta med språklig analys av litterära texter i skolan,
• kunna tillgodogöra sig och sammanfatta längre vetenskapliga arbeten som
presenterar specifika teorier och metoder för språklig analys av skönlitterär text på
svenska eller andra språk,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna diskutera och bedöma skönlitteratur som resurs i pedagogiskt arbete.

Kursens innehåll
Kursen innehåller såväl teoretiska som praktiska moment inom ämnet litterär stilistik. I
de teoretiska ingår genomgång av stilistiska och textlingvistiska beskrivningar av
skönlitterärt språk (på svenska eller andra språk) samt analysmodeller med inriktning
på skilda språkliga och textuella nivåer i skönlitterärt språk, t.ex. metaforteori och SFLanalys tillämpad på skönlitteratur. Särskilt fokus läggs på den skönlitterära prosans
beståndsdelar, t.ex. narrativ struktur, anföring, kodväxling, perspektivmarkering och
temporalitet. I de praktiska momenten ingår analyser av olika typer av skönlitterära
texter på svenska och kritiska granskningar av andras analyser samt referat av ett
(längre) vetenskapligt arbete inom området litterär stilistik.

Kursens genomförande
Kursen består av föreläsningar, seminarier samt fyra till fem obligatoriska övningar.
Övningarna består av analyser på litterära exempeltexter och de redovisas i muntlig
klassrumsdiskussion.

Kursens examination
Examinationen består av en avslutande skriftlig analys (hemtentamen) inom området
litterär stilistik. Analysuppgiften (t.ex. textval, teori och metod) väljs i samråd med
läraren och läggs fram vid ett ventileringsseminarium.
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
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Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 90 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i
svenska eller nordiska språk, eller i ett annat språkämne, eller lingvistik. En grundkurs i
textkunskap/textanalys ska ha ingått i studierna. Dessutom krävs Engelska 6 samt
Tisus/Svenska 3 alternativt kandidatnivå i svenska eller nordiska språk eller
motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Kursen ersätter SVEM28. Den har delvis gemensamt innehåll med SVEB19
Svenska: Litterär stilistik 7,5 högskolepoäng på grundnivå.
3. 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.
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Prov/moment för kursen SVEM44, Svenska: Litterär stilistik, avancerad nivå
Gäller från H20
2001 Litterär stilistik, avancerad nivå, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

