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Beslut
Kursplanen fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2012-09-26.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Antagning till VAL-projektet.

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

LITT Litterär stilistik 7.5

Kursens innehåll
Kursen syftar till att studenterna ska få en orientering om stilbegrepp och stilteorier samt att de i anslutning till 
egna analyser ska förvärva kännedom om metoder och problem inom litterär stilistik, om stilistiska 
markörer och verkningsmedel samt om genrestil, epokstil och individualstil.


Förväntade studieresultat
För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna

- urskilja och resonera kritiskt kring för forskningsområdet relevanta frågor med

förankring i relevant litteratur

- redogöra för forskningsområdets centrala teorier och resultat

- använda forskningsområdets centrala begrepp och tillämpa dem på förelagt material

- dokumentera insikt om språkvetenskaplig kunskaps roll i samhället och hur den kan användas i ett vidare 
sammanhang. 




Undervisning
Undervisningen ges i form av seminarier. För mer detaljerad information hänvisas till kursplaneringen.

Kunskapskontroll och examination
a. Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter under kursens gång.



b. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
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A = Utmärkt

B = Mycket bra

C = Bra

D = Tillfredsställande

E = Tillräckligt

Fx = Otillräckligt

F = Helt otillräckligt



c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.



d. För slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E. För godkänt betyg ska inlämningsuppgifter ha en tydligt 
urskiljbar disposition och vara formulerade enligt grundläggande språkliga normer för svensk sakprosa och 
språkriktighet. Inlämningsuppgifter som lämnas in för sent bedöms ej. Studenter hänvisas till 
omtentamen.



e. Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg. Studerande 
som fått betyget F eller Fx två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få en annan examinator 
utsedd vid nästkommande provtillfälle, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan härom ska 
göras till institutionsstyrelsen. Omprov kan vara i form av salstentamen. 



f. Komplettering av inlämningsuppgifter till betyget E medges i kursen om studenten ligger nära gränsen för 
godkänt. Kompletteringen ska lämnas in inom femton arbetsdagar efter att kompletteringsbehov har meddelats 
av examinator. 

Övergångsbestämmelser
När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats, har studenten rätt att en gång per 
termin under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan. Dock gäller fortfarande begränsningarna 
enligt punkt e ovan. 

Begränsningar
Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och 
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Kurslitteratur
För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens webbplats www.nordiska.su.se/utbildning. Aktuell 
litteraturlista finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
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