
KURSPLAN
Litteraturvetenskap, 16-30 hp, 15 högskolepoäng
 

Comparative Literature, 16-30 credits, 15 credits 

 

Lärandemål 
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
- tillämpa ett litteraturvetenskapligt syn- och arbetssätt i diskussioner, tolkningar och analyser av litterära
texter på en fördjupad nivå.
- identifiera och beskriva tillämpliga litteraturvetenskapliga arbetssätt för analyser och tolkningar av
litterära texter på en fördjupad nivå.
- redovisa fördjupade kunskaper om, och ha ett kritiskt förhållande till, litterära genrer,
litteraturvetenskapliga teorier, metoder och begrepp.
- föra en diskussion om litteraturens, litteraturkritiken och litteraturstudiets roll i samhället utifrån nutida
medier.
 

Innehåll 
Kursen ger fördjupad kunskap om litterära genrer, litteraturvetenskapliga teorier, metoder och begrepp.
Den ger även ökade kunskaper om ett litteraturvetenskapligt syn- och arbetssätt, samt ger utrymme för
att öva förmågan att diskutera, analysera och tolka litterära texter. Kursen innehåller ytterligare för
västerlandet klassiska texter och dessutom en orientering om litteraturens, litteraturkritikens och
litteraturstudiets roll i det nutida samhället utifrån aktuella diskussioner kring författarens roll förr liksom
idag.
 

Undervisningsformer 
Kursen ges som distanskurs. Nätkursen innehåller skriftliga instruktioner och diskussionsmoment via
nätplattformen Pingpong, samt individuella inlämningsuppgifter.
 

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Litteraturvetenskap, introduktionskurs, 15 hp eller
motsvarande.
 

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
 
Examinationen består av skriftliga uppgifter samt hemtentamen.
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Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:

 

Kursvärdering
Kursvärdering sker vid kursens slut via enkät i Pingpong.
 

Kurslitteratur
Facklitteratur 
Olsson, Berndt och Algulin, Ingemar, Litteraturens historia i världen.
 
Olsson, Berndt och Algulin, Ingemar, Litteraturens historia i Sverige. 
 
Auerbach, Erich, Mimesis. Verklighetsframställningen i den Västerländska litteraturen (valfri utgåva)
 
Culler, Jonathan (med förord av Johan Svedjedal),(2011). Litteraturteori: en mycket kort introduktion.
Studentlitteratur
 
Ett kompendium tillkommer.
 
Skönlitteratur 
Flera av texterna kan läsas till exempel i Claésson, D, Fyhr, L & Hansson, G D (red), (2006) Texter från
Sapfo till Strindberg. Lund: Studentlitteratur.
 
Almqvist, Carl Jonas Love, Drottningens juvelsmycke (valfri utgåva).
 
Baudelaire, Charles (ur Claésson m fl 1108-)
 
Bellman, Carl Michael (ur Claésson m fl 787-)
 
Beowulf (ur Claésson m fl 293-)
 
Brenner, Sophia Elisabeth (ur Claésson m fl 601-)
 
Brontë, Charlotte, Jane Eyre (valfri utgåva)
 
Conrad, Heart of Darkness (valfri utgåva)
 
Dante Alighieri (ur Claésson m fl 437-)
 
Eliot, T S, The Waste Land (valfri utgåva)
 
Goethe, Johann Wolfgang von, Den unge Werthers lidanden (valfri utgåva)

Examinationsmoment Omfattning Betyg

Analysuppgift I 7,5 hp U/G/VG

Analysuppgift II 7,5 hp U/G/VG
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Gray, Thomas (ur Claésson m fl 627-)
 
Madame de Lafayette, Prinsessan de Clèves (valfri utgåva)
 
Lenngren, Anna Maria (ur Claésson m fl 828-)
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