Dnr: 2020/16773.1.2.2

Kursplan
Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap
Institutionen för film och litteratur

4LI01E Examensarbete i litteraturvetenskap  magister, 15
högskolepoäng
Master's Thesis in Comparative Literature, 15 credits
Huvudområde
Litteraturvetenskap
Ämnesgrupp
Litteraturvetenskap
Nivå
Avancerad nivå
Fördjupning
A1E
Fastställande
Fastställd 20090616
Senast reviderad 20200505 av Institutionen för språk och litteratur. Smärre justering av
kursmål.
Kursplanen gäller från och med vårterminen 2021
Förkunskaper
90 högskolepoäng i litteraturvetenskap inklusive ett självständigt arbete på minst 15 hp
samt svenska kurs B och engelska kurs B.

Mål
Efter avslutad kurs ska de studerande kunna:
l

l
l
l

l

demonstrera en god förmåga att tillgodogöra sig litterär text och litterära
fenomen,
redovisa insikter om litteraturvetenskapliga teorier och metoder,
redovisa mycket god kunskap inom ett valt specialområde,
demonstrera förmåga till teoretiskt välgrundad litteraturtolkning eller
litteratursociologisk analys, både skriftligt och muntligt,
skriva en uppsats där analysen av litterär text eller andra litterära fenomen sker
med hjälp av adekvata teorier och metoder samt är relaterad till aktuell
litteraturvetenskaplig forskning.

Innehåll
Kursen tar sin utgångspunkt i ämneskurserna i litteraturvetenskap och dessa kursers
teoretiska och tematiska perspektiv bearbetas i en individuellt utformad uppsats, ett
arbete som fortlöpande presenteras och diskuteras på seminarier.

Undervisningsformer
Undervisning ges huvudsakligen i form av seminarier och individuell handledning.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Examinationen sker i form av författande av uppsats, försvar av denna, samt opposition
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arbete som fortlöpande presenteras och diskuteras på seminarier.

Undervisningsformer
Undervisning ges huvudsakligen i form av seminarier och individuell handledning.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Examinationen sker i form av författande av uppsats, försvar av denna, samt opposition
på annan uppsats. Opposition och försvar är en viktig del av examinationen, och detta
vägs in i betygsättningen.
För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl
godkänd meddelas skriftligen vid kursstart. Förnyad examination ges i enlighet med
Lokala regler för kurs och examination på grundnivå och avancerad nivå vid
Linnéuniversitetet. Om universitetet beslutat att en student har rätt till särskilt
pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett
anpassat prov eller att studenten genomför provet på ett alternativt sätt.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs kursvärdering.
Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt återkopplas till de
studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa kurstillfälle erhåller
återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Litteratur väljs i samråd med handledare på ca 1500 s.

