
 

 

 

 

 

 

 

 
 

LV3002, Litteraturvetenskap, Doktorandkurs: Litteraturhistorisk 
fördjupning (15 hp) 

[Studies in the History of Literature. 15 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 huvuddragen i en eller flera perioders litteratur 

 visa kunskap om de centrala problemställningarna i relevant och aktuell forskning om 

en eller flera perioders litteratur 

Färdighet och förmåga 

 omsätta centrala problemställningar och perspektiv i självständiga läsningar av texter 

och diskussioner av litteraturens villkor i den eller de valda perioderna 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 självständigt och kritiskt diskutera, problematisera och utvärdera olika perspektiv på 

vald periods eller valda perioders litteratur 

 visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete 
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Innehåll 

Kursen behandlar litteraturen och dess villkor under en eller flera historiska perioder. I 

relation till aktuell forskning och med utgångspunkt i ett eller flera teoretiska perspektiv får 

doktoranden fördjupa sig i för periodens eller periodernas centrala problemställningar. 

Kursen kan delas upp i en eller flera historiska delkurser. Minst 7,5 hp av det totala 

poängantalet om 15 hp ska ägnas åt äldre litteratur (det vill säga litteratur fram till och med 

romantiken). 

 

Undervisningsformer 

Undervisningen kombinerar föreläsningar och seminarier och kan innehålla moment av 

självständig läsning på distans med digitala inlämningar, diskussioner och respons. I 

förekommande fall kan kursen utformas som individuell läskurs. Detta bestäms och godkänns 

i så fall av handledare och examinator. 

 

Undervisningsspråk är svenska eller engelska. 

 

Former för bedömning 

Kursen examineras genom individuell muntlig och skriftlig tentamen, samt deltagande i 

obligatoriska moment enligt anvisningar. 

 

Betyg 

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

 

Former för kursvärdering 

Kursen utvärderas genom samtal mellan doktorand och kursexaminator 

 

 

 


