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Allmänt om kursen 

Litteraturvetenskap I behandlar centrala litteraturvetenskapliga begrepp och frågeställningar 
och ger en fördjupad litteraturhistorisk och litteraturvetenskaplig kompetens. 

Kursen omfattar 30 högskolepoäng, fördelade på 4 delkurser om vardera 7,5 hp. Under 
vårterminen 2021 är kursen uppbyggd kring webbundervisning i form av storföreläsningar 
och seminarier. Därutöver tillkommer grupparbeten och självstudier. 

Kursen ges både på helfart (dagtid) och på halvfart (kvällstid). Arbetsbelastning uppskattas 
till 40 timmar i vecka för heltidsstudenter och 20 timmar i veckan för halvfartsstudenter. Den 
webbaserade undervisningen uppgår till ungefär 6 timmar per vecka, vilket innebär att du 
utöver detta bör ägna cirka 34 timmar åt att läsa och bearbeta kurslitteraturen, delta i 
grupparbeten, förbereda dig inför seminarier och föreläsningar, samt skriva och bearbeta 
inlämnings- och examinationsuppgifter.   

 

Delkurser 

Litteraturvetenskap I består av: 

1. Att analysera och tolka litterär text, 7.5 hp. Kursen behandlar litteraturvetenskapens mål 
och syften, det litterära textbegreppet och grundläggande litteraturvetenskapliga termer för 
analys och tolkning. 

Kursansvarig lärare: Krzysztof Bak 

2. Litteraturens historia I. Från antiken till 1600, 7.5 hp. Kursen behandlar huvudsakligen 
den västerländska litteraturens historia från antiken till 1600, med särskilt fokus på textanalys 
och historisk kontextualisering. Inom kursen tillämpas grundläggande litteraturvetenskapliga 



termer och perspektiv på historiska texter. De litterära texterna diskuteras främst utifrån 
författaren, läsaren, mediet, språket och den historiska kontexten. 

Kursansvarig lärare: Anna Cullhed 

3. Litteraturens historia II. Från 1600 till 1870, 7.5 hp. Kursen behandlar huvudsakligen den 
västerländska litteraturens historia från 1600 till 1870, med särskilt fokus på textanalys och 
historisk kontextualisering. Inom kursen tillämpas grundläggande litteraturvetenskapliga 
termer och perspektiv på historiska texter. De litterära texterna diskuteras främst utifrån 
författaren, läsaren, mediet, språket och den historiska kontexten. 

Kursansvarig lärare: Caroline Haux 

4. Litteraturens historia III. Från 1870 till i dag, 7.5 hp Kursen behandlar huvudsakligen den 
västerländska litteraturens historia från 1870 till i dag, med särskilt fokus på textanalys och 
historisk kontextualisering. Inom kursen fördjupas de teoretiska perspektiven och 
tillämpningen av litteraturvetenskaplig terminologi, med fokus på författaren, läsaren, mediet, 
språket och den historiska kontexten. 

Kursansvarig lärare: Caroline Haux 

 

Webbundervisning 

Webbundervisningen ges i form av storföreläsningar och seminarier.  Dessa fyller olika 
pedagogiska funktioner och ställer också olika krav på dig som student.   

Föreläsningar ges för alla studenter på kursen samtidigt. De är till för att ge en överblick av ett 
särskilt tema eller specifikt verk, där du lyssnar och tar anteckningar, och de hjälper dig också 
att fokusera din läsning av kurslitteraturen. Ofta finns det även tillfälle att ställa frågor till den 
enskilda läraren som är relevanta för din inlärning. Seminarier sker i mindre grupper och är en 
mer interaktiv undervisningsform som förutsätter att du är väl förberedd och deltar aktivt i 
diskussioner. Du förväntas i förväg ha läst den kurslitteratur som ska tas upp på seminariet, 
vilket är ett nödvändigt för att diskussionen i klassrummet ska bli produktiv. Varje 
seminariepass föregås av ett grupparbete där studenter i mindre grupp diskuterar 
frågeställningar kring den litteratur som ska diskuteras på det efterföljande seminariet. 

 

Obligatorier 

Undervisningen i form av föreläsningar och seminarier är obligatoriska inslag i kursen. 
Närvarokravet omfattar minst 60% av föreläsnings- och seminarietillfällena för varje delkurs. 
Om närvaron understiger 60% måste du gå om delkursen. Skriftlig inlämningsuppgift och 
peer-review är obligatoriska inslag på kursdelen Litteraturens historia II. Från 1600 till 1870. 
Muntlig redovisning och peer-review är obligatoriska inslag på kursdelen Litteraturens 
historia III. Från 1870 till idag. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd 
med ansvarig lärare medge den studerande befrielse från fullgörande av obligatoriska 
uppgifter. Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift. 



Examination 

Vårterminen 2021 examineras samtliga delkurser genom hemtentamen.  

Det är viktigt att ligga i fas med inläsningen av kurslitteraturen för att du, när hemtentamen 
tillgängliggörs, ska kunna fokusera arbetet med denna. Du skriver sedan hemtentan med 
utgångspunkt i dina anteckningar men har också tillgång till kurslitteraturen.   

Omtenta för respektive delkurs äger rum cirka 6 veckor efter deadline på den ordinarie tentan. 
Datum för omtentamen finns angett i schemat från kursstart. Om du skulle behöva tentera 
ännu en gång, erbjuder vi två uppsamlingstillfällen per läsår (i januari och augusti). Till dessa 
krävs föranmälan, som skickas till studievägledaren.  

Betygskriterierna (som finns tillgängliga på Athena) är kopplade till kursens lärandemål. 
Kursens lärandemål är som följer:  

För godkänt resultat på kursdelen Att analysera och tolka litterär text, 7.5 hp, skall studenten 
kunna: – analysera, tolka och diskutera litterära verk ur olika perspektiv med hjälp av 
grundläggande litteraturvetenskaplig terminologi 

För godkänt resultat på kursdelen Litteraturens historia I. Från antiken till 1600, 7.5 hp, skall 
studenten kunna: – karakterisera de viktigare litterära genrerna under den äldre 
litteraturhistorien fram till år 1600 – redogöra för huvuddragen i den äldre västerländska 
litteraturhistorien fram till år 1600 – kontextualisera litterära verk historiskt i relation till 
författare, läsare, medium och språk 

För godkänt resultat på kursdelen Litteraturens historia II. Från 1600 till 1870, 7.5 hp, skall 
studenten kunna: – karakterisera de viktigare litterära genrerna under perioden från 1600 till 
1870. – redogöra för huvuddragen i den västerländska litteraturhistorien från 1600 till 1870. – 
kontextualisera litterära verk historiskt i relation till författare, läsare, medium och språk. 

För godkänt resultat på kursdelen Litteraturens historia III. Från 1870 till idag, 7.5 hp, skall 
studenten kunna: – karakterisera de viktigare litterära genrerna under perioden från 1870 till i 
dag. – redogöra för huvuddragen i den västerländska litteraturhistorien från 1870 till i dag. – 
kontextualisera litterära verk historiskt i relation till författare, läsare, medium och språk. – 
reflektera över grundläggande litteraturvetenskapliga teoretiska perspektiv och deras 
konsekvenser för textanalysen 

 

Examinator vårterminen 2021:  

Examinatorer: Krzysztof Bak, Anna Cullhed, Caroline Haux, Jan Holmgaard, Johan 
Lundberg 
Medrättande lärare: Johan Klingborg, Vera Sundin, Sofia Warkander 


