
 

 

 

LV3001, Litteraturvetenskap, Doktorandkurs: 
Litteraturvetenskaplig teori i praktik (7,5 hp) 

[Literary Theory in Practice. 7,5 higher education credits] 

Forskarnivå/Third Cycle  

 

Fastställande 

Kursplanen är fastställd av institutionen för litteratur, idéhistoria och religion 2017-02-01. Kursplanen 
gäller från och med 2017-02-01.  
 

Förkunskapskrav  

För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till forskarutbildning i litteraturvetenskap eller 
motsvarande. 
 

Lärandemål 

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

Kunskap och förståelse 

 visa god kännedom om centrala problemställningar i forskningsproduktion respektive teori- 

och metodanvändning inom ämnet litteraturvetenskap, även ur historiskt perspektiv 

 visa förtrogenhet med huvuddragen i de teorier och metoder som kursen behandlar 

 visa stor förtrogenhet med de avgränsade teori- och metoddelar som ingår i det egna 

avhandlingsprojektet 

Färdighet och förmåga 

 praktiskt omsätta teoretiska och metodiska överväganden i relation till 

litteraturvetenskapliga problemställningar och perspektiv 

 med auktoritet skriftligt och muntligt presentera och diskutera forskning och 

forskningsresultat, samt stödja andras lärande 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
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 självständigt och kritiskt diskutera, problematisera och utvärdera olika perspektiv på 

litteraturvetenskapligt forskningsarbete 

 självständigt reflektera kring användningen av teori och metod i litteraturvetenskapligt 

forskningsarbete 

 visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete 

 identifiera det egna behovet av ytterligare kunskap 

 

Innehåll 

Kursen behandlar teorier, metoder och andra forskningsrelaterade frågor med utgångspunkt i de 
forskningspraktiska sammanhang som doktoranden befinner sig i. Det sker genom att kursen 
fokuserar det dynamiska och meningsutvecklande mötet mellan teoretiska perspektiv och 
litteraturvetenskaplig praxis i nära anslutning till kursdeltagarnas egna avhandlingsprojekt och andra 
relevanta vetenskapliga arbetsuppgifter. 

 

Undervisningsformer 

Kursen ges på kvartsfart under fyra terminer i samverkan med det litteraturvetenskapliga forskar- 
och doktorandseminariet. Undervisningen består huvudsakligen av en rad seminarier där 
doktoranden på ett kvalificerat sätt deltar i diskussioner av aktuella avhandlingsavsnitt, teoretiska 
texter och metodfrågor, som aktualiseras genom kursdeltagarnas pågående forskning. 

Undervisningsspråk är svenska eller engelska. 

 

Former för bedömning 

Kursen examineras individuellt genom muntligt och skriftligt deltagande i kursens fortlöpande 
seminariearbete. Vid lägre närvaro än 75 % får doktoranden komplettera med motsvarande antal 
seminarier efterföljande termin/er. 

 

Betyg 

Kursen bedöms med betygen Godkänd (G) och Underkänd (U). 

 

Former för kursvärdering 

Kursen utvärderas genom samtal mellan doktorand och kursexaminator 

 

Övrigt 

Litteraturlista utformas för varje enskild doktorand som går kursen. 


