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Allmänt om kursen 

Att läsa och tolka litteraturens klassiker A är en kurs på avancerad nivå som omfattar 7,5 hp. 
Den kan läsas som enstaka kurs, men den kan även läsas inom ramen för Masterprogrammet i 
litteraturvetenskap.  

Kursen diskuterar och prövar olika sätt att tolka några centrala verk i den västerländska 
litteraturens historia ur olika genrer och tider före 1350. Det görs genom historiserande och 
kontextualiserande perspektiv, där kultur- och religionsmöten spelar en viktig roll, samt 
utifrån aktuella litteraturteoretiska och ideologikritiska utgångspunkter.   

Studietakten är 50% (halvfart) och det är undervisning på dagtid. Arbetsbelastning uppskattas 
till 20 timmar i vecka. Den webbaserade undervisningen uppgår till ungefär 2 timmar per 
vecka, vilket innebär att du utöver detta bör ägna cirka 18 timmar åt att läsa och bearbeta 
kurslitteraturen samt förbereda dig inför seminarier.   

På denna kurs finns inget närvarokrav. Studenterna rekommenderas emellertid att vara 
närvarande på webbseminarierna, då detta i hög grad underlättar inlärningen och därigenom 
skapar bättre förutsättningar för att klara kursen. 

Webbundervisning 

Kursen ges denna termin på distans. Webbundervisningen sker i form av seminarier. 
Seminarier är en 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 nödvändigt för att diskussionen i ”klassrummet” ska bli produktiv.   

Examination 

Kursen examineras 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 tillgängliggörs 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.  

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna visa förmåga att  

• redogöra för aktuella vetenskapliga diskussioner kring centrala verk ur olika genrer i 
den västerländska litteraturens historia före 1350 

• diskutera historiserande och kontextualiserande perspektiv på äldre litteratur  
• redovisa en fördjupad förståelse av begrepp som skiftat betydelse genom 

litteraturhistorien  
• nyanserat tillämpa analytiska verktyg på äldre litterära verk   

 

Kursansvarig lärare och examinator vårterminen 2021 är Anna Cullhed. 
anna.cullhed@littvet.su.se 


