
1. Identifikation och grundläggande uppgifter 
1. Kurskod  HULI001 
2. Kursens namn Ämneskurs i litteraturvetenskap 

Core Course in Literary Studies 
3. Högskolepoäng 52,5 hp 
4. Beslutsuppgifter Fastställd 2015-04-24 i enlighet med Arbets- och 

delegationsordning för Humanistiska och teologiska 
fakulteterna. 

5. Ändringsuppgifter  
 
 
2. Allmänna uppgifter 
1. Typ av kurs och dess 

placering i 
utbildningssystemet 

Kursen är en obligatorisk del av forskarutbildningen i 
litteraturvetenskap 

2. Undervisningsspråk Kursen ges normalt på svenska men kan även efter särskild 
överenskommelse mellan lärare och doktorand ges på 
engelska. 

 
 
3. Mål (jfr learning outcomes) 
  Efter avslutad kurs ska den studerande 
1. Kunskap och förståelse • kunna i tal och skrift redogöra för bred skönlitterär 

beläsenhet 
• brett kunna redogöra för litteraturens historia 
• kunna redogöra för aktuell specialistkunskap inom en 

begränsad del av forskningsområdet 
• på en fördjupad nivå kunna redogöra för och använda 

olika typer av litteraturvetenskapliga teorier och 
metoder 

2. Färdighet och förmåga • kunna med fördjupad förmåga  identifiera den litterära 
textens estetiska, genremässiga och stilistiska egenart 

• kunna med fördjupad förmåga  analysera och tolka 
litterära texter i ett historiskt såväl som i ett 
samtidsorienterat perspektiv 

• kunna med god förtrogenhet och god förmåga delta i 
nationella och internationella fora för 
litteraturvetenskaplig forskning 

3. Värderingsförmåga och 
förhållningssätt 

• kunna på en fördjupad nivå värdera litteraturens 
förhållande till andra kulturella medier och till 
samhället i stort 

• kunna med hög medvetenhet förhålla sig till estetiska, 
sociala och ideologiska värderingar som litteraturen 
ger uttryck för 

• på ett självständigt och kritiskt sätt kunna förmedla 
litteraturen i utbildningssammanhang och till en bred 
offentlighet.   

 
 



4. Kursinnehåll 
1. Kortare beskrivning av 

kursen och dess 
innehåll samt om 
kursen är indelad i 
olika delar 

Förutom en obligatorisk introduktion till forskarutbildningen i 
litteraturvetenskap på 7,5 hp består kursen av ett antal 
delkurser vars innehåll, omfattning och uppläggning beslutas i 
samråd med doktorandens handledare. Introduktionskursen 
syftar till att göra doktoranden förtrogen med 
litteraturvetenskapens grundläggande teoribildningar och 
centrala metodiska problem och kan utökas med en valfri 
teoretisk och metodisk specialisering på ytterligare 7,5 hp. De 
övriga delkurserna kan vara antingen teoretiskt eller historiskt 
inriktade och efter samråd med handledaren även följas vid en 
annan litteraturvetenskaplig institution. De bör emellertid 
väljas så att de tillsammans fördjupar doktorandens kunskaper 
inom ett speciellt forskningsområde och är till gagn för 
avhandlingsarbetet. 

 
 
5. Undervisning och examination 
1. Tillämpade former för 

undervisningen, inkl. 
uppgift om 
obligatoriska delar 

I kursen ingår såväl självstudier och individuell handledning 
som föreläsningar och seminarier i grupp. 

2. Examinationsformer I kursen förekommer både muntlig och skriftlig examination. 
Den senare består som regel av ett eller flera kurspapers. 

3. Ev. begränsningar av 
antalet examinations-
tillfällen 

 

 
 
6. Betyg 
1. Betygsskala Som betyg används något av uttrycken underkänd eller 

godkänd 
2.  Grund för betyg på hel 

kurs 
För betyget godkänd på hela kursen krävs betyget godkänd på 
samtliga delkurser. 

3.  Ev. olika betygsskalor 
för olika delar av 
kursen 

 

 
 
7. Förkunskapskrav 
1. Förkunskapskrav  
2. Särskilda 

förkunskapskrav 
  

 
 
8. Litteratur 
1. Litteratur För en lista över litteratur till ”Introduktionskurs för 

forskarutbildningen i litteraturvetenskap”, se bilaga. 
 


