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Fastställande
 
Kursplanen är en skiss men ännu ej fastställd.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl 
grundnivå som avancerad nivå.  
Undervisningsspråk: svenska

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs ska den studerande 

 

Kunskap och förståelse
kunna redogöra för centrala linjer och verk i västerländsk litteratur från antiken till
och med romantiken, 
kunna översiktligt beskriva historiskt betydelsefulla föreställningar om diktkonsten
samt tillämpa moderna litteraturvetenskapliga teorier och metoder, 
kunna beskriva och exemplifiera litteraturens villkor genom historien, 
kunna förmedla allmänna kunskaper om viss global, icke västerländsk litteratur. 

 

Färdighet och förmåga
kunna analysera och tolka litterära texter och deras funktioner i historiens
skiftande estetiska, genremässiga, sociala, genusmässiga och ideologiska
sammanhang, 

Humanistiska och teologiska fakulteterna

LIVA60, Litteraturvetenskap: Nätbaserad grundkurs, 30
högskolepoäng

Comparative Literature: Level 1 - Online Course, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Litteraturvetenskap G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav
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kunna diskutera och skriva om litteratur i olika sammanhang med förankring i
grundläggande termer och begrepp, 
kunna genomföra självständiga uppgifter där litteraturvetenskapliga problem
behandlas utifrån ett grundläggande vetenskapligt förhållningssätt till källor och
litteratur. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
kunna ställa litteraturens värden i relation till ett övergripande humanistiskt
förhållningssätt, 
kunna bedöma och värdera tolkningar av olika äldre litterära verk, 
kunna redogöra för synen på olika kulturer i den äldre litteraturen. 

 

Kursens innehåll
 
I kursen ges grundläggande kunskaper och färdigheter avseende världslitteraturen
och den svenska litteraturen och dess historia till och med romantiken, samt
grundläggande kunskaper och färdigheter om tolkningstraditioner, kritiska perspektiv
och sociala villkor. Vidare ges en grundläggande förmåga att med skiftande praktiska
tillämpningar förmedla kunskap och erfarenheter om litteratur. Särskild
uppmärksamhet ägnas åt frågor som gäller förhållandet mellan litteratur, samhälle
och läsare. 
Kursen består av följande delkurser: 

Vad är litteraturvetenskap?, 7,5 högskolepoäng, 
Kärlek i litteraturen. Från antiken till renässansen. Litteraturhistorisk översiktskurs,
7,5 högskolepoäng, 
Från barocken till romantiken. Litteraturhistorisk översiktskurs, 7,5
högskolepoäng, 
Författare, medium, samhälle, 7,5 högskolepoäng, 

 

 

Kursens genomförande
 
Utbildningen ges i sin helhet på distans. Det förutsätts att den studerande deltar på
dessa villkor och har tillgång till dator med nätuppkoppling samt utrustning
(webbkamera, mikrofon) som möjliggör medverkande vid seminarier via internet. 
Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, diskussionsseminarier och
kamratgranskning. Handledande moment ingår. Viss närvaro vid nätseminarier är
obligatorisk. 

 

Kursens examination
 
Följande examinationsformer kan förekomma: skriftlig tentamen efter delkursens slut,
fortlöpande skriftlig eller muntlig examination inom ramen för undervisningen, till
exempel genom hemuppgifter, uppsatser eller aktivt deltagande i diskussionsgrupper
eller vid nätseminarier. 

 

Betyg
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Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd på hela kursen krävs minst betyget godkänd på samtliga
delkurser. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på minst
15 av kursens 30 högskolepoäng samt betyget godkänd på resterande
högskolepoäng. 

 

Förkunskapskrav
 
Grundläggande behörighet samt Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1,
Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1)

 

Övrigt
 

Kursen ersätter LIVA10. 
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. 
Kursen ges på halvfart. 
Delkursernas namn på engelska: 

A. What is Comparative Literature/Literary Studies? 
B. Love in Literature. From Antiquity up to the Renaissance. Survey of Literary History. 
C. From the Seventeenth Century to Romanticism. Survey of Literary History, 
D. Author, Medium, Society. 
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