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Kvalitetsrapport 2019 

Litteraturvetenskap, fristående kurs 

 

Denna kvalitetsrapport avser ämnet Litteraturvetenskap som fristående kurs vid 

Linköpings universitet, vilket innefattar Litteraturvetenskap 1–3, Magisterkurs i 

litteraturvetenskap samt kurserna Barnlitteratur, Ungdomslitteratur samt Barn- och 

ungdomslitteratur. Rapporten har granskats vid ämnesmöte, där enhetens lärare 

samt en studeranderepresentant deltog 

 

Litteraturvetenskap kan vara huvudämne i en filosofie kandidatexamen, samt i 

filosofie magisterexamen och/eller masterexamen.  

 

Basdata 

 

I tabellen nedan visas antalet platser på fristående kurser i litteraturvetenskap/ 

termin under de senaste tre åren (2016-2018), samt antal förstahandssökande och 

antal registrerade studenter. Procentsatserna för kvinnor respektive män är baserade 

på antal förstahandssökande. Att antalet registrerade studenter ibland överstiger 

antalet förstahandssökande kan dels bero på att studenter som inte valt kursen i 

första hand ändå kommit in och registrerat sig, del på omregistreringar. Det framgår 

inte av de siffror vi fått oss tillhanda vad dessa differenser består i. I tabellen redovisas 

inte de fristående 7,5 hp-kurser som samläses med Litteraturvetenskap 1-3, inte 

heller övriga 7,5 hp-kurser i barn- och ungdomslitteratur. 

 

Antal nybörjarplatser per år (könsuppdelningen baserad på förstahandssökande) 

 Platser sökande 
1:a 
hand 

Antal 
registrerade Kvinnor Män kv % män % 

Litteraturvetenskap 1 - 
VT16 15 124 15 19 14 1 93 7 

Litteraturvetenskap 1 - 
HT16 20 81 14 9 11 3 79 21 

Litteraturvetenskap 1 - 
VT17 15 95 9 15 6 3 67 33 

Litteraturvetenskap 1 - 
HT17 20 79 9 7 8 1 89 11 

Litteraturvetenskap 1 - 
VT18 15 100 10 20 8 2 80 20 
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Inledning 

Ämnet litteraturvetenskap fyller flera syften för de studenter som väljer att läsa vid 

Linköpings universitet. Ett syfte kan vara att förvärva ämneskunskap i litteraturens 

och de litterära praktikernas historia, där också kunskaper i språklig kommunikation 

och akademiskt och essäistiskt skrivande integreras. Genom att förvärva en 

fördjupad ämneskunskap inom ett humanistiskt ämne tränas och förbereds 

studenten i arbete med vetenskaplig teori och metod, vilket vidare syftar till förmågor 

att tänka kritiskt, analytiskt och tolkande även utanför det ämnesspecifika. Ämnet 

utgör en viktig del av utbildningen för blivande ämneslärare och kan också vara en 

ingång till att bli till exempel författare eller översättare. Litteraturen i hela dess vidd 

utgör kunskapsområde för ämnet. Den litteraturvetenskapliga forskningen vid 

Linköpings universitet präglas av en bredd, som sträcker sig från medeltida romaner 

och skrivande och begär under renässansen till modernism, litteraturens rumslighet 

och samtida digitala medier. Detta avspeglar sig också direkt i ämnets kursutbud och 

kopplingen mellan undervisning och forskning är en kärna i verksamheten. 

Litteraturvetenskap 1 - 
HT18 20 45  7 1 2 33 67 

Litteraturvetenskap 2 - 
VT16 6 18 4 14 3 1 75 25 

Litteraturvetenskap 2 - 
HT16 10 13 6 7 5 2 71 29 

Litteraturvetenskap 2 - 
VT17 6 13 3 11 3 0 100 0 

Litteraturvetenskap 2 - 
HT17 10 8 1 1 1 0 100 0 

Litteraturvetenskap 2 - 
VT18 6 10 2 6 1 1 50 50 

Litteraturvetenskap 2 - 
HT18 10 11 4 0 4 0 100 0 

Litteraturvetenskap 3 - 
VT16 5 12 5 4 3 2 60 40 

Litteraturvetenskap 3 - 
HT16 5 8 5 11 5 0 100 0 

Litteraturvetenskap 3 - 
VT17 5 7 3 3 3 0 100 0 

Litteraturvetenskap 3 - 
HT17 5 1 - 6 6 0 100 0 

Litteraturvetenskap 3 - 
VT18 5 2 2 3 2 0 100 0 

Magister - VT16 3 6 3 2 2 0 100 0 

Magister - HT16 3 5 1 1 1 0 100 0 

Magister - VT17 3 5 1 2 2 0 100 0 

Magister - HT17 3 5 3 3 1 2 33 66 

Magister - VT18 3 3 2 1 1 0 100 0 

Magister - HT18 3 3 3 - - - - - 
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Sammanfattande beskrivning av huvudområdet  

 Litteraturvetenskap 1, grundkurs om 30 hp, ges på helfart både höst- och 

vårtermin. Kursen innehåller delkurserna Media Literacy 2,5 hp, två 

litteraturhistoriska moduler om 6,5 hp vardera, Litteraturvetenskaplig 

textanalys 5,5 hp, Littervetenskapliga teorier och metoder 6 hp samt 

Skrivandets konst 3 hp. Från och med HT18 kan de litteraturhistoriska 

kursmodulerna sökas som fristående kurser om 7,5 hp och samläses då med 

helterminsstudenterna. 

 Litteraturvetenskap 2, fortsättningskurs om 30 hp, ges på helfart både höst- 

och vårtermin. Kursen är utformad med tydlig progression från termin 1 och 

innehåller två tematiska eller historiska fördjupningsmoduler om 6 hp, vilka 

också är sökbara som fristående 7,5 hp kurser och samläses med 

helterminsstudenterna. Vidare omfattar kursen 6 hp teori- och metodkurs 

och 3 hp Skrivandets konst, samt en grunduppsats om 9 hp.  

 Litteraturvetenskap 3, fördjupningskurs om 30 hp, ges på helfart både höst- 

och vårtermin. Kursen är utformad med tydlig progression från termin 2 och 

innehåller en tematisk eller historisk fördjupningsmodul om 6 hp, vilken 

också är sökbar som fristående 7,5 hp-kurs och samläses med 

helterminsstudenterna1. Vidare omfattar kursen fördjupningar om 6 hp i 

teori och metod och 3 hp Skrivandets konst, samt en kandidatuppsats om 15 

hp. 

 Barnlitteratur 7, 5 hp, vårtermin 

 Ungdomslitteratur 7, 5 hp, hösttermin 

 Barn- och ungdomslitteratur 7,5 hp, sommarkurs 

 Magisterkurs i litteraturvetenskap, 60 hp, kan påbörjas höst- eller vårtermin 

och omfattar 6 fördjupningskurser om 7,5 hp vardera, samt en 

magisteruppsats om 15 hp. Fördjupningskurserna ges i form av läskurser och 

väljs utifrån ett fastställt, men mycket brett utbud. Det finns också möjlighet 

att välja bland avancerade kurser inom forskarskolan Språk och kultur i 

Europa.  

                                                 

 

 
1 Eftersom samläsning sker ingår dessa 7,5 hp-kurser i den övergripande 
kvalitetsvärderingen och behandlas inte separat. Detta gäller för samtliga 
samläsningskurser. 
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Länk till aktuella kursplaner i urval 

https://liu.se/studieinfo/kurs/716g30/ht-2019 

https://liu.se/studieinfo/kurs/716g16/ht-2019 

https://liu.se/studieinfo/kurs/716g17/ht-2019 

https://liu.se/studieinfo/kurs/716a11/ht-2019 

https://liu.se/studieinfo/kurs/716g22/ht-2019# 

 

Nyckeltal 
Basdata, såsom söksiffror, antal förstahandssökande (fördelat på kvinnor och män), 

samt antal registrerade på kurser i litteraturvetenskap under åren 2016-2018 framgår 

av tabellen på s. 1-2. Av denna tabell framgår dock inte poängproduktionen per 

termin eller tid till examen. Dessa siffror är svåra att få fram för fristående kurs, i 

synnerhet tid till examen, då vi inte vet i vilken utsträckning litteraturvetenskapliga 

kurser ingår i kandidat- och magisterexamina med annat huvudämne. Siffror för 

antalet kandidat- och magisterexamina med litteraturvetenskap som huvudämne 

redovisas i tabellen nedan.  

 

Utfärdandeår Examenstyp Antal examina 

2016 Kandidatexamen, generell 5 

 Magisterexamen, generell 1 

2017 Kandidatexamen, generell 5 

2018 Kandidatexamen, generell 7 

 Magisterexamen, generell 1 

 Masterexamen, generell 1 

 

Tabellen över basdata på s. 1-2 visar att antalet sökande till litteraturvetenskap 1 har 

varit relativt stabilt under de tre senaste åren. Undantaget är höstterminen 2018, då 

antalet sökande jämfört med tidigare år nästan halverades. Detta tror vi kan förklaras 

av att kandidatprogrammet Språk, Litteratur och Medier (SLM), där 

litteraturvetenskap är det första ämne som läses, startades. Det är inte otänkbart att 

en del av de studenter som intresserar sig för litteraturvetenskap valt att istället söka 

till SLM. Detta är dock något som måste analyseras vidare när siffrorna för 20192 och 

kommande år är tillgängliga. Antalet förstahandssökande har sjunkit sedan 2016, då 

antalet redan var tämligen lågt. Detta ser vi som problematiskt, även om en stor del 

                                                 

 

 
2 Söksiffrorna för ht 2019 visar ett något förbättrat söktryck till Litteraturvetenskap 1, 
samtidigt som SLM-programmet fyller sina platser. 

https://liu.se/studieinfo/kurs/716g30/ht-2019
https://liu.se/studieinfo/kurs/716g16/ht-2019
https://liu.se/studieinfo/kurs/716g17/ht-2019
https://liu.se/studieinfo/kurs/716a11/ht-2019
https://liu.se/studieinfo/kurs/716g22/ht-2019
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av förklaringen förmodligen återfinns i ett större perspektiv än bara inom LiU. En 

annan förklaring på mer övergripande nivå är att dagens studenter antingen 

efterfrågar mer flexibla former för sina studier, i form av distansstudier eller kortare 

kurser, eller mer fasta ramar i form av program. Fristående kurs i dess traditionella 

form efterfrågas mer sällan. Inför starten av SLM-programmet genomfördes en 

omvärldsanalys som visade just detta. Starten av det programmet var ett sätt att möta 

önskemål om möjlighet att studera litteraturvetenskap inom ett program. Baserat på 

antalet sökande till SLM-programmet 2018 och 2019 tycks detta har varit en korrekt 

analys, då programmet under de två första åren fyllt sina platser. Ett annat sätt att 

möta studenters önskemål om ökad flexibilitet har varit att inrätta ett antal fristående 

7,5-hpkurser som kan läsas fristående från helterminskursen.  

  

En annan aspekt av relevans är att antalet förstahandssökande inte skiljer sig 

nämnvärt mellan höst- och vårtermin. Platsantalet är lägre på vårterminen, eftersom 

ett antagande är att fler påbörjar ett nytt ämne till höstterminens start. Utifrån 

antalet förstahandssökande finns det emellertid anledning att ifrågasätta det 

antagandet. Detta påverkar också hur vi ser på efterföljande kurser i 

litteraturvetenskap. Om lika många studenter börjar litteraturvetenskap 1 på våren 

som på hösten finns det anledning att ha kvar möjligheten att söka 

litteraturvetenskap 2 både vår och höst.  

 

Vad gäller Litteraturvetenskap 2 är antalet sökande alldeles för lågt. Vi har vid några 

tillfällen varit nära att ställa in kursen, men den har räddats av samläsning med 

Kulturvetarprogrammet på vårterminen och (vissa terminer) med 

Ämneslärarprogrammet på höstterminen. Därtill har två av kurserna också erbjudits 

som fristående 7,5hp-kurser, vilket har givit ett litet, men viktigt tillskott till 

grupperna. I framtiden kommer samläsning att ske med SLM-programmet för 

vårterminen, vilket innebär att vi utan problem kommer att kunna erbjuda 

Litteraturvetenskap 2 med start vårtermin även fortsättningsvis. Vissa terminer 

kommer vi att vara tvungna att erbjuda den även hösttermin, då samläsning med 

ämneslärarprogrammet krävs. Det finns dock anledning att fundera över eventuell 

periodisering av denna kurs. Det är inte helt enkelt att förstå varför de studenter som 

läser Litteraturvetenskap 1 inte fortsätter till termin 2. En förklaring är förstås att det 

inte finns ett särskilt stort underlag, eftersom det bara är 10-15 studenter på 

Litteraturvetenskap 1. Att samtliga dessa skulle välja att läsa kurs 2 är inte så 

sannolikt, varför siffrorna hänger ihop. En annan förklaring kan vara att studenterna 

som läser Litteraturvetenskap 1 gör det som en sabbatstermin eller som en första kurs 
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innan man väljer att fortsätta på ett program istället. Man läser den för att det är 

roligt, bildande eller för att fylla ut sina studier. A-kursen samlar generellt fler 

studenter än fördjupningskurserna inom fristående kurs, oavsett ämne. En tredje 

förklaring kan förstås vara att innehållet i kursen inte är tillräckligt attraktivt för att 

studenterna ska välja att fortsätta. De utvärderingar som finns tillgängliga tyder dock 

inte på att så skulle vara fallet.  

 

Vad gäller Litteraturvetenskap 3 står antalet sökande och registrerade i ganska god 

proportion till antalet platser. Dock har antalet studenter minskat något under de 

senaste åren och under ett par terminer har vi inte haft några fristående 

kursstudenter på denna kurs. Kursen har under hösttermin samlästs med 

Kulturvetarprogrammet, varför den har kunnat erbjudas trots ett litet antal 

fristående kursstudenter. I framtiden finns det dock anledning att fundera över 

periodisering av denna kurs, även om det också blir aktuellt med samläsning med 

SLM-programmet. Att det är så få som väljer att läsa Litteraturvetenskap 3 

återspeglas också i antalet kandidatexamina med litteraturvetenskap som 

huvudämne. Inte heller i detta fall har vi några interna förklaringar till att det är så 

få studenter som väljer att fördjupa sig i litteraturvetenskap på kandidatnivå. Dock 

avspeglar sig även högre upp de låga siffrorna från nivåerna under.  

 

Vad gäller magisterkursen har den ett stabilt antal om ca två-tre 

nyregistrerade/termin. Detta är inga stora siffror, men inte så förvånande för ett 

ämne som litteraturvetenskap. De studenter som väljer magisterkursen har ett 

brinnande intresse för ämnet och är ofta väldigt självgående.  

 

Tabellen över antalet utfärdade examina med litteraturvetenskap som huvudämne 

kan inte direkt jämföras med antalet registrerade studenter under de aktuella åren, 

eftersom vi inte vet vilka studenter det är som tagit ut examen och därmed inte heller 

när de påbörjade sina studier. Tabellen visar dock att antalet kandidatexamina med 

litteraturvetenskap som huvudämne har varit stabilt under de senaste åren. Vad 

gäller magisterexamen är det ännu svårare att säga något om siffrorna, då vi vet att 

många av studenterna på denna nivå läser i sin egen takt. Det är därför inte ovanligt 

att det dröjer några år innan de tar ut examen. Det är också flera av dessa studenter 

som läser delkurser på magisternivå utan att slutföra kursen. En förklaring till detta 

är att många av dem arbetar hel- eller deltid vid sidan av och därför väljer att bara 

läsa enstaka delkurser.  
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Tabellerna i bilaga 1 visar prestationsgraden på samtliga fristående kurser i 

Litteraturvetenskap under 2016-2018. Generellt kan konstateras att för de stora 

terminskurserna ligger prestationsgraden mellan 60 och 70 %. Detta är i nivå med 

genomsnittet i landet. UKÄ:s statistiska analys3 från 2018 visar att prestationsgraden 

på fristående kurs under en tioårsperiod låg på 64,7 %. Enligt vår erfarenhet är det 

ofta uppsatser som gör att studenterna inte blir klara med sina kurser. Detta har vi 

försökt möta genom att ge uppsatskurserna en tydligare struktur, med färdiga 

tidsplaner och avstämningar. Vi har också flera uppsamlingstillfällen då det finns 

möjlighet att lägga fram sin uppsats.  

 

Analys av utvärderingar via KURT och EvaLIUate tillför inte särdeles mycket 

kunskap då svarsfrekvensen är alltför låg. Det är inte ens en handfull 

studenter/termin som svarar på enkäterna från det centrala kursvärderingssystemet. 

Däremot genomför vi egna kursvärderingar, såväl muntligt som skriftligt. Dessa visar 

överlag att studenterna är nöjda med våra kurser, såväl innehåll som lärare och 

upplägg. Det som dock alltid efterfrågas är mer lärarledd undervisningstid, ett 

önskemål som vi, med nuvarande budgetramar och studentantal inte har möjlighet 

att tillmötesgå.  

 

Utvecklingsområden 

I syfte att möta de samhällsövergripande trender vi ser med ett vikande intresse för 

studier i form av fristående kurs behöver vi initiera ett utvecklingsarbete med fokus 

på alternativa undervisningsformer. Utvecklingen av SLM-programmet, som har 

fallit väl ut, kan behöva kompletteras med utveckling av distans- eller 

halvdistanskurser. Ett sådant utvecklingsarbete har påbörjats tack vare strategiska 

utvecklingsmedel från Filosofiska fakulteten under  2016-2018. Bland annat har vi 

distribuerat en enkät för att undersöka intresset för olika undervisningsformer. Detta 

arbete behöver fortsätta och utvecklas. Likaså behöver ämnet fortsätta det 

innehållsliga utvecklingsarbete som också påbörjats genom arbetet med SLM, där 

inriktningen mot medier har fått en mer framskjuten plats.  

 

                                                 

 

 
3 
https://www.uka.se/download/18.269f2ff01677e0282571a94/1544615150642/statistisk
-analys-2018-12-13-studenternas-prestationsgrad-fortsatter-att-oka.pdf 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
LITTERATURVETENSKAP 

2019-06-17 
DNR IKK-2019-00126 
8(30) 

  

 

 

Ytterligare en aspekt är att utveckla samläsningen med framför allt 

ämneslärarprogrammet i högre utsträckning. Sedan vårterminen 2018 sker viss 

samläsning av kurser, men det behöver utredas om ytterligare samläsning kan 

genomföras, både av ekonomiska skäl och av kvalitetsskäl. Vi behöver också inleda 

en dialog med andra befintliga programutbildningar vid LiU (och nya, kommande) 

för att visa hur litteraturvetenskapen som ett brett allmänbildande ämne kan vara av 

intresse för dessa. 

 
 

Måluppfyllelse  

I tabellerna nedan ges en sammanfattande bild av hur examensmålen i 

examensordningen uppnås genom lärandemålen i de individuella kurserna, genom 

en sammanvägning av alla ingående lärandemål i de aktuella kursplanerna och hur 

dessa relaterar till de nationella examensmålen. Den uppdaterade mallen från 

fakulteten har använts, där de nationella examensmålen för kandidatexamen 

förtydligats genom att ha spaltats upp i delmål.  

 
Tabell: Måluppfyllelse för Litteraturvetenskaplig kandidatexamen 

 

Examensmålen uppdelade i delmål Kurskod: 716G30 Kurskod: 716G16 Kurskod: 716G17 

 Kunskap och förståelse 
Titel: 
Litteraturvetenskap 1 

Titel: 
Litteraturvetenskap 2 

Titel: 
Litteraturvetenskap 3 

1 a. visa kunskap och förståelse inom 
huvudområdet 3 3 3 

1 b. visa kunskap om huvudområdets 
vetenskapliga grund 3 3 3 

1 c. visa kunskap om tillämpliga metoder inom 
huvudområdet 3 3 3 

1 d. visa fördjupning inom någon del av 
området 0 3 3 

1 e. orientering om aktuella forskningsfrågor  1 2 3 

    

Färdighet och förmåga    

2 a. visa förmåga att söka, samla, värdera och 
kritiskt tolka relevant information i en 
problemställning  1 3 3 

2 b. visa förmåga att kritiskt diskutera 
företeelser, frågeställningar och situationer  3 3 3 

    

3 a. visa förmåga att självständigt identifiera, 
formulera och lösa problem 1 2 3 
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3 b. visa förmåga att genomföra uppgifter inom 
givna tidsramar 0 0 0 

    

4 a. visa förmåga att muntligt redogöra för och 
diskutera information, problem och lösningar i 
dialog med olika grupper 2 3 3 

4 b. visa förmåga att skriftligt redogöra för och 
diskutera information, problem och lösningar i 
dialog med olika grupper 3 3 3 

    
5. visa sådan färdighet som fordras för att 
självständigt arbeta inom det område som 
utbildningen avser. 0 2 3 

    

Värderingsförmåga och förhållningssätt    

6 a. visa förmåga att inom huvudområdet för 
utbildningen göra bedömningar med hänsyn till 
vetenskapliga aspekter 1 2 3 

6 b. visa förmåga att inom huvudområdet för 
utbildningen göra bedömningar med hänsyn till 
samhälleliga aspekter 1 2 3 

6 c. visa förmåga att inom huvudområdet för 
utbildningen göra bedömningar med hänsyn till 
etiska aspekter  0 0 0 

    
7. visa insikt om kunskapens roll i samhället och 
om människors ansvar för hur den används, 
och 1 2 3 

    
8. visa förmåga att identifiera sitt behov av 
ytterligare kunskap och att utveckla sin 
kompetens 1 2 3 

    

 

I tabellen ovan redogörs för relationen mellan examensmålen och de lärandemål som 

fastställts i ämnets kursplaner. Ett fåtal mål i tabellen har skattats med siffran 0, då 

examensmålet inte uttryckligen anges som ett lärandemål i kursplanen. Det betyder 

dock inte att examensmålet inte uppfylls inom ramen för kandidatexamen i 

litteraturvetenskap, utan är högst närvarande i praktiken. Följande diskussion av 

måluppfyllelsen och utformning och genomförande redogör utförligt för detta. 

 

 

Diskussion av måluppfyllelse inom kandidatexamen 

Media Literacy är den inledande delkursen på Litteraturvetenskap 1 och utgör en 

grundläggande orientering i centrala teorier om mediekompetens i en digital värld. 

Delkursen ger kunskap om litteraturvetenskapen som huvudområde, dess 

vetenskapliga grund och fokuserar särskilt samtiden och aktuella forskningsfrågor. I 
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lärandemoment såsom seminarier övar studenterna sina förmågor att diskutera och 

tänka kritiskt över dessa aspekter. Dessa kunskaper och förmågor förstärks 

ytterligare genom delkursen som läses som den andra på termin 1, nämligen 

Litteraturvetenskapliga teorier och metoder, vilken ”utgör en introduktion till 

litteraturvetenskapen som historisk och estetisk disciplin” och en orientering i 

ämnets teorier och metoder.  

     De två första delkurserna syftar således till att studenten ska nå lärandemålen om 

litteraturvetenskapens vetenskapliga grund och introduceras i olika 

litteraturvetenskapliga metoder enligt examensmål 1b, c och e, 2b, 6a, 6b och 6c. 

Dessa kurser behandlar således även de lärandemål som fastställt i kursplanen, där 

studenten efter avslutat kurs skall kunna ”redogöra för litteraturvetenskapens 

grundläggande frågor och begrepp” och ”för centrala litteraturvetenskapliga teorier 

och metoder i relation till olika tiders mediesituation”. Delkurser i teori och metod 

återkommer med successivt ökande svårighetsgrad och fördjupning inom 

Litteraturvetenskap 2 och 3. Syftet är att stegvis leda studenten till fördjupade 

kunskaper inom olika perspektiv och metoder i relation till övriga kurser på de olika 

nivåerna. Särskild koppling finns till uppsatskurserna, som diskuteras mer utförligt 

nedan, där studentens förvärvade kunskaper och förmågor ska implementeras i 

uppsatsarbetet. 

     I Litteraturvetenskap 1 ges också två omfattande litteraturhistoriska kurser, som 

syftar till att studenten ska förvärva kunskap och förståelse om litteraturens villkor 

och gestaltningar från dess begynnelse i forntiden, genom medeltid och renässans, 

upplysning och vidare genom det moderna genombrottet till vår egen samtid. Därtill 

syftar kursen till att studenten ska få en fördjupad förståelse ”för litteraturens 

historiska, sociala och mediala förutsättningar och funktioner”. Ett annat viktigt syfte 

är att ”ur olika perspektiv analysera och tolka litterära texter från skilda tider och i 

olika genrer i relation till den medieteknologiska utvecklingen”. De historiska 

kurserna genomsyras av ett problematiserande förhållningssätt som bygger på 

litteraturvetenskaplig grund, där frågor om jämställdhet och hållbarhet följer som en 

naturlig tråd i diskussioner om litteraturens villkor och produktion genom den 

västerländska historien (EM 1a, 1b och 1e, 6a, 6b, och 6c, 7). Kurslitteraturen omfattar 

både skönlitterära och vetenskapliga texter och analyser, vilket syftar till att öva 

studentens förmåga att läsa och tolka kritiskt.  

     Delkurser i Skrivandets konst är återkommande över terminskurserna, med 

successiv fördjupning och högre krav på samma vis som delkurserna i teori och 

metod, och fokuserar språket som gestaltningsform och den vetenskapliga 

framställningens olika genrer. Delkurserna består av praktiska övningar där 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
LITTERATURVETENSKAP 

2019-06-17 
DNR IKK-2019-00126 
11(30) 

  

 

 

studenten skriver egna texter, vilka sedan kommenteras av medstudenter och 

diskuteras i gemensamma seminarier. I Skrivandets konst 1 övar studenten 

skönlitterärt skrivande, Skrivandets konst 2 omfattar en kritisk granskning av en 

vetenskaplig studie som direkt relaterar till den enskilda studentens valda 

uppsatsämne och Skrivandets konst 3 innebär övning i författandet av en 

journalistisk text. Kurserna förbereder således studenten i förmågan att 

kommunicera och diskutera med olika grupper enligt examensmål 4b. Vidare tränas 

grundläggande förmågor och kunskaper i litteraturvetenskaplig tolkning, samt 

kännedom om genrer och metrik i Litteraturvetenskaplig textanalys inom 

Litteraturvetenskap 1. Kursen förbereder studenten för de mer självständiga 

uppsatskurserna och fördjupningskurserna som sedan följer inom 

Litteraturvetenskap 2 och 3, inom vilka studenten mer tydligt tar eget ansvar för att 

formulera frågeställningar, inhämta relevant information som sedan kritiskt tolkas i 

relation till det litteraturvetenskapliga materialet (EM 2a och 2b, 3a och 3b, 4a och 

4b och 5).  

     De tematiska eller historiska fördjupningskurserna ges inom Litteraturvetenskap 

2 och 3 (EM 1a-d, särskilt d). Upplägget på kurserna lägger stor vikt vid studentens 

aktiva deltagande, då de främst omfattar diskussionsdrivna seminarier. Ofta bygger 

dessa seminarier på studenternas egna, på förhand inskickade, frågeställningar, 

förberedda diskussionsinlägg, presentationer eller reflektioner, vilket svarar mot 

examensmål 2b, 3aochb, 4a. Fördjupningskurserna varierar mellan terminer 

beroende på undervisande lärare, då kurserna i regel är utformade av specifika lärare 

utifrån forskningsområde och spetskompetens. Exempel på kurser som gått under 

den aktuella utvärderingsperioden är Postkolonial litteratur, Passionens århundrade, 

Kärlek i litteratur och Informationsålderns litterära fantasi på termin 2 och Lättjans 

litteratur på termin 3. 

     Således finns en tydligt inbyggd progression mellan terminerna, där 

grundläggande kunskaper och förmågor inom den vetenskapliga praktiken och 

tolkning, tillsammans med en gedigen litteraturhistorisk kännedom, utgör mål inom 

Litteraturvetenskap 1. I Litteraturvetenskap 2 fördjupar studenterna sina förmågor 

och kunskaper inom litteraturvetenskaplig analys och praktik, dels genom vidare 

studier i teori och metod och Skrivandets konst II, dels genom uppsatskursen där 

studenten förutom ett uppsatsarbete också genomför en oppositionsuppgift. 

Uppsatskursen innefattar dessutom en seminarieserie om vetenskaplig praktik och 

framställning, inom vilken uppsatserna diskuteras och kommenteras av 

studentgruppen och kursens lärare med syfte att studenten i dialog med andra ska 

öva sina förmågor att kritiskt diskutera och värdera frågeställningar och 
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vetenskapliga förhållningssätt (EM 2a och 2b, 3a och 3b, 4a och 4b). Inom 

uppsatskursen diskuteras också vetenskapens relation till samhälleliga och etiska 

aspekter och beroende på studentens enskilt valda uppsatsämne kan frågor kring 

detta också fördjupas i samtal med handledaren (EM 6a-c och 7). 

     I ämnet tillämpas olika examinationsformer, såsom salstentamen, hemtentamen 

och skriftliga uppgifter som varieras med grund i hur respektive delkurs bäst kan 

bedömas och i kursens nivå. De litteraturhistoriska kurserna ingår på termin 1 

behandlar omfattande historiska perioders litterära uttryck och examineras genom 

salstentamen som omfattar både detaljfrågor och essäfrågor av utredande karaktär, 

samt en textanalytisk uppgift (särskilt EM 1a, 1b, 3a). Progressionen sker sedan i flera 

steg där skriftliga hemuppgifter är en återkommande form som också speglar ämnets 

fokus på språklig framställning och examensmål 2b, 3a och 3b. De första skriftliga 

hemexaminationerna utformas med en tydlig uppgift eller fråga som studenten ska 

utreda och diskutera, såsom de i Skrivandets konst, Litteraturvetenskaplig 

textanalys och Media Literacy. De tematiska fördjupningskurserna inom 

Litteraturvetenskap 2 och 3 examineras genom en mer självständig hemtentamen där 

studenten formulerar en egen frågeställning eller väljer ett specifikt kursmoment 

utifrån kursinnehållet (särskilt EM 3a och 3b, 4b, 5, 6a). Under termin 2 och 3 är 

skriftlig hemtentamen och skriftliga analysuppgifter generellt mest förekommande, 

då studenten på den nivån stegvis förväntas kunna ta mer eget ansvar för sitt lärande 

och visa färdigheter i det akademiska skrivandets olika genrer. 

    Uppsatserna på litteraturvetenskap 2 och 3 examineras både muntligt (genom 

opposition) och skriftligt (uppsatsen). Den muntliga examinationen av att studenten 

opponerar på en medstudents uppsats samt försvarar och diskuterar sin egen 

uppsats. På så vis introduceras studenten för den akademiska miljön och förbereds 

för en fortsättning inom akademin med en forskarutbildning som möjligt mål. 

     De tre fristående kurserna i barn- och ungdomslitteratur kan läsas inom ramen för 

en kandidatexamen, men fungerar oftare som fördjupning för redan examinerade 

studenter som befinner sig i arbetslivet inom exempelvis skola eller bibliotek. 

Lärandeaktiviteterna kopplas till examination genom att studenterna gemensamt 

diskuterar och lyfter fram perspektiv på skönlitteratur och forskning om barn- 

respektive ungdomslitteratur, och sedan i examinationssammanhangen självständigt 

utvecklar sina analyser utifrån den grund som seminarierna, lärandeaktiviteterna, 

gett. 

     Som belysts genomgående i ovanstående, förutsätter samtliga kurser att studenten 

följer angivna tidsramar gällande inläsning av kurslitteratur inför lärandeaktiviteter 
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som seminarier, i förberedandet av egna frågeställningar inför lärandeaktiviteter, 

samt slutförandet av examinationer (EM 3b).  

Utformning och genomförande  

Inom Litteraturvetenskapen står studenten i centrum och uppmuntras från start på 

termin 1 att ta en aktiv roll i sitt eget (och andras) lärande. Lärandemålen för varje 

hel- och delkurs introduceras alltid av undervisande lärare vid kursstart och finns 

tillgängliga för studenten redan vid söktillfället. Relationen mellan de olika 

lärandeaktiviteterna och lärandemålen tydliggörs och förklaras också av läraren, 

både inledningsvis och återkommande genom kursernas gång. Vidare tillämpar 

ämnet olika former av studiehandledningar, där sådant som delkursernas upplägg, 

momentschema, examination och betygskriterier sammanställts. Kursdokument 

tillgängliggörs före kursstart i kursrummen i lärplattformen Lisam och är en del i 

ämnets arbete för att ge studenten möjlighet att planera och slutföra sin utbildning.  

     De pedagogiska momenten är medvetet planerade och utförda för en successiv 

progression mellan Litteraturvetenskap 1, 2 och 3, där föreläsningar varvas med 

seminarier i stor utsträckning på Litteraturvetenskap 1 för att sedan gå över mer och 

mer till seminariets form på kurs 2 och 3.  Seminariet är ett särskilt viktigt moment 

för just ämnet Litteraturvetenskap och genomsyrar ämnets utbildning på alla nivåer 

och vidare till ämnets relaterade forskningsmiljöer. Genom att sätta ord på tolkningar 

och frågor leds studenten in i ett problematiserande och argumenterande 

förhållningssätt till litteraturen och forskningen. Under den första terminen lotsas 

generellt studenten genom att på förhand tilldelas instuderingsfrågor som läraren 

förberett inför seminarier och ibland även föreläsningar. I Litteraturvetenskap 2 och 

3 förväntas studenten ta mer eget ansvar och flera delkurser tillämpar därför 

uppgiften att studenten själv ska formulera frågor inför seminarier. Detta sker till 

exempel inom de tematiska fördjupningskurserna. Frågorna läggs in i ett gemensamt 

kursrum i Lisam och studenterna uppmuntras att ta del av varandras spörsmål som 

förberedelse inför diskussionen. Läraren fungerar här mer som seminarieledare som 

kommer med relevanta inlägg och kritiska frågor, medan studenterna ges så mycket 

utrymme som möjligt att gemensamt problematisera och diskutera sina tolkningar 

och analyser.  

     Uppsatskurserna består till stor del av självstudier där studenten väljer 

uppsatsämne, formulerar en problemställning och ett syfte för att sedan söka, samla 

och värdera litteraturvetenskaplig forskning med relevans för det valda ämnet. 

Studenter som skriver kandidatuppsats ska visa progression i förhållande till 
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grunduppsatsarbetet gällande samtliga moment av uppsatsarbetet. Varje student 

tilldelas en handledare utifrån ämnesval som sedan finns med genom hela arbetet. 

En seminariestrimma löper också genom uppsatskurserna, där informativa 

föreläsningar varvas med seminarier där studenterna ger respons på varandras 

uppsatsmanus. När uppsatsen ska examineras är det examinators, inte handledares, 

beslut om manuset bedöms kvalificerat för framläggning.  

     Litteraturvetenskapen arbetar aktivt med utvecklingsfrågor och det senaste året 

har ett fokus varit olika medier i undervisningen. Ett exempel är den tematiska 

fördjupningskursen Kärlek i litteratur som legat inom Litteraturvetenskap 2. Här har 

två podcast-avsnitt spelats in av kursansvarig, den ena en introduktion till kursen och 

den andra en föreläsning för ett av kursmomenten, och lagts ut i Lisam. Vidare har 

litteraturlistan innehållit delar där studenten kunnat välja att antingen se på 

inspelade föreläsningar av en professor vid Yale eller läsa motsvarande kapitel i den 

bok som professorn gett ut, vilken föreläsningarna strukturerats efter. Syftena med 

dessa alternativa och kompletterande medier och digitala verktyg är dels att ge alla 

studenter de bästa förutsättningarna för att nå lärandemålen, dels att förmedla 

ämnets olika mediala kanaler och förutsättningar. I andra kurser, såsom Den äldre 

litteraturens historia och Informationsålderns litterära fantasi, används också 

digitala verktyg samt olika inspelade föreläsningar och kortare informativa klipp som 

Ted Talks i syfte att tydliggöra svåra begrepp, genrer eller liknande.  

     Progressionen mot studentens eget ansvar i lärprocessen sker även i 

examinationsformer och andra pedagogiska moment där studenterna stegvis tar en 

mer aktiv roll. I hemtentamina på Litteraturvetenskap 2 och än mer 3 ska studenten 

själv formulera en frågeställning eller välja ett kursmoment som sedan diskuteras och 

redogörs för med stöd i kurslitteraturen. Eftersom delkurserna genomförs med bas i 

de frågor som studenten formulerat och diskuterat vid seminarierna är studenten 

också väl förberedda för den här typen av slutexamination.  

     Även i de fristående kurserna i barn- och ungdomslitteratur är den viktigaste 

principen ett studentaktivt lärande. Kurserna är uppbyggda med seminarier och 

föreläsningsinslag. Studenterna förbereder sig innan seminariet och får även inom 

ramen för en muntlig examination inneha rollen som diskussionsledare under en del 

av passet. När de redovisar sina kunskaper, både muntligt och skriftligt, är principen 

att de självständigt ska välja ut vad som ska stå i fokus. Av forskningen som de läser 

och presenterar väljer de ut det som de anser vara viktigt att lyfta i gruppen och i den 

skriftliga examinationsuppgiften ingår att göra val av verk att knyta till sin analys, 

utifrån strikta instruktioner.  
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     Vidare är en viktig princip att forskning ska ha en given plats i kurserna. Barn- och 

ungdomslitteratur behöver diskuteras ur olika teoretiska perspektiv och ibland också 

i relation till andra ämnen, såsom child studies. I båda kurserna är forskningsartiklar 

en del av litteraturen. Detta är inte minst av vikt när många studenter självklart redan 

har en personlig relation till barnlitteratur, t.ex., och nu behöver närma sig samma 

eller liknande texter ur ett litteraturvetenskapligt, akademiskt och kritiskt 

granskande perspektiv. När det gäller frågan om möjligheten för studenter att 

slutföra studierna bör det understrykas att barn- och ungdomslitteraturen ges som 

kvällskurser där många studenter arbetar heltid. I en del fall har detta inneburit att 

de inte kunnat delta i någon större utsträckning i seminarier. Möjlighet att 

komplettera missade seminarier med skriftlig kompletteringsuppgift brukar dock 

erbjudas studenterna.4 

 

Utvecklingsområden 

Vi identifierar att studentens aktiva roll kan utvecklas än mer, där ämnet kan tillämpa 

fler pedagogiska moment som exempelvis textrespons. Detta sker idag främst inom 

Skrivandets konst och uppsatskurserna, men kan användas inom fler delkurser inom 

ämnet. Ännu ett område där ämnet kan utvecklas gäller användandet av olika medier 

och digitala verktyg i undervisningen, samt utnyttja lärplattformen Lisam mer för 

sådant som flipped classroom. Det senare gäller särskilt inom kurser där budget 

endast tillåter ett begränsat antal undervisningspass, som de tematiska 

fördjupningskurserna. Även examinationsformerna kan utvecklas med hjälp av 

digitala verktyg, något som prövats inom litteraturvetenskapliga kurser på de olika 

lärarprogrammen, men inte i lika hög utsträckning inom fristående kurs. Som ovan 

nämnts sker detta arbete kontinuerligt men det skulle behöva utvecklas och framför 

allt samordnas bättre inom enheten. 

Forskningsanknytning  

Forskarskolan Språk och kultur i Europa (SKE) och forskningsmiljön Språk och 

kultur (SOK) ligger som direkta överbyggnader till Litteraturvetenskapen. Inom 

dessa miljöer samlas språk-och litteraturforskare och de kurser som ges på avancerad 

forskarnivå kan också läsas av studenter på avancerad nivå inom 

                                                 

 

 
4 För analys av nyckeltal, se ovan s. 4 f.f. 
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Litteraturvetenskap. Även forskningsmiljön i Pedagogiskt arbete relaterar till ämnet 

och inkluderar litteraturforskare och doktorander. Många av dessa professorer, 

forskare och doktorander är undervisande lärare inom ämnet och utformar ofta de 

tematiska fördjupningskurserna med sitt eget forskningsområde som utgångspunkt. 

Så är exempelvis fallet med kurserna Postkolonial litteratur, Lättjans litteratur, 

Informationsålderns litterära fantasi, Essäer och essäistik, Dagboksfiktion – 

efterbildning och förvandling, Intersektionalitet samt Utopi och dystopi. Ämnet 

bemannar vidare samtliga kurser i största möjliga utsträckning utifrån expertis, där, 

för att ge ett exempel, de litteraturhistoriska kurserna ges av lärare som själva forskar 

inom de specifika perioderna. Aktuell forskning införlivas i de olika kurserna genom 

återkommande uppdatering av litteraturlistor, där såväl lärarnas egen pågående 

forskning som andra aktuella rön inom området aktualiseras.  

     Inom SKE löper en serie av högre seminarier inom vilken både interna och externa 

forskare, doktorander, författare och andra arbetade inom kultursektorn presenterar 

pågående projekt. Seminarierna är således en direkt kontakt med aktuella 

forskningsfrågor och är öppna för studenter och andra intresserade. Ämnet ser detta 

som ett viktigt moment och har beslutat att det högre seminariet kommer ingå i 

ordinarie schema för Litteraturvetenskap 2 och 3 från och med hösten 2019. Inom 

både SKE och PA anordnas vidare andra vetenskapliga sammankomster med 

nationella såväl som internationella deltagare, såsom workshops, konferenser och 

doktoranders disputationer. Även här välkomnas studenter från grundutbildningen.   

     En annan lärandeaktivitet som ligger inom Litteraturvetenskap 3 är Litteratur-

seminariet där forskare och doktorander ofta är inbjudna att presentera sina 

pågående projekt. Det är ålagt studenterna att själva välja, bjuda in och planera för 

forskarens besök, vilket både uppmuntrar studenternas intresseområden och stärker 

deras aktiva roll och ansvar för lärandeprocessen.  

     Vidare innehåller utbildningens litteraturlistor genomgående nationella och 

internationella vetenskapliga artiklar och analyser som diskuteras aktivt på kurserna 

i syfte att skola in studenterna i vetenskapssamhället med kritiskt tänkande och 

akademisk argumentation. Studenterna förvärvar förmågor att skriftligen och 

muntligen föra vetenskapliga argumentationer inom delkurser som Skrivandets 

konst I-III, Uppsatskurserna inom Litteraturvetenskap 2 och 3, samt inom 

hemtentamen med tydliga argumentationskrav. 
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Utvecklingsområden 

Även om arbetet med att locka studenterna till deltagande i mer forskningsrelaterade 

aktiviteter såsom högre seminarier pågår, ser vi fortsatta utmaningar i att faktiskt få 

dem engagerade. Genom att schemalägga seminarierna under höstterminen 2018 

hoppas vi får effekt. Det är också av största vikt för huvudområdets fortsatta 

utveckling att det även fortsättningsvis finns en tydlig forskningsöverbyggnad i 

litteraturvetenskap och att nya doktorandantagningar sker fortlöpande. 

Litteraturvetenskaplig magisterexamen 

Magisterkursen i litteraturvetenskap kan påbörjas antingen höst- eller vårtermin och 

läses generellt av en mindre studentgrupp. Kursen omfattar 60 hp, där 15 hp utgörs 

av uppsatskurs, minst 30 hp utgörs av 4 valbara läskurser om 7,5 hp vardera och 15 

hp kan utgöras av kurser inom forskarskolan Språk och kultur i Europa eller 

ytterligare läskurser.  

     Eftersom flera av delkurserna är valbara och av förklarliga skäl ser olika ut 

beroende på vald inriktning, går det inte att förutse hur en enskild student väljer kurs, 

varför endast ett fåtal exempel kommer att ges här nedan från de olika kurserna. 

Matrisen ovan visar dock på att varje enskild student som klarar Magisterkursen i 

litteraturvetenskap har uppnått examensmålen. 

Måluppfyllelse  

I tabellerna nedan ges en sammanfattande bild av hur examensmålen i 

examensordningen uppnås genom lärandemålen i de individuella kurserna, genom 

en sammanvägning av alla ingående lärandemål i de aktuella kursplanerna och hur 

dessa relaterar till de nationella examensmålen. Den uppdaterade mallen från 

fakulteten har använts, där de nationella examensmålen förtydligats genom att ha 

spaltats upp i delmål.  
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Tabell: Måluppfyllelse för Litteraturvetenskaplig magisterexamen 

 

Examensmålen uppdelade i delmål Kurskod: 716A11 

Kunskap och förståelse Titel: Magisterkurs i litteraturvetenskap 

1 a. visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen 3 

1 b. överblick över området  3 

1 c. fördjupade kunskaper inom vissa delar av området 3 

1 d. insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 3 

  
2. visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet 3 

  

Färdighet och förmåga  

3. visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och 
hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med 
begränsad information 3 

4 a. visa förmåga att självständigt identifiera och formulera 
frågeställningar 3 

4 b visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra 
kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar 0 

5 a. visa förmåga att muntligt klart redogöra för och diskutera sina 
slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för 
dessa i dialog med olika grupper 3 

5 b. visa förmåga att skriftligt klart redogöra för och diskutera sina 
slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för 
dessa i dialog med olika grupper 3 

6. visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och 
utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet. 

3 

  

Värderingsförmåga och förhållningssätt  

7 a. visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra 
bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter 3 

7 b. visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra 
bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga aspekter 2 

7 c. visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra 
bedömningar med hänsyn till relevanta etiska aspekter 2 

7 d. visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och 
utvecklingsarbete  2 

8. visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i 
samhället och människors ansvar för hur den används, och 

2 

9. visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta 
ansvar för sin kunskapsutveckling. 

3 

 
I tabellen ovan redogörs för relationen mellan examensmålen och de lärandemål som 

fastställts i ämnets kursplaner. Ett mål i tabellen har skattats med siffran 0 och ett 

mindre antal med siffran 2, då examensmålet inte uttryckligen anges som ett 
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lärandemål i kursplanen. Det betyder dock inte att det aktuella examensmålet inte 

uppfylls inom magisterkurs i litteraturvetenskap, utan är högst närvarande i 

praktiken. Följande diskussion av måluppfyllelsen och utformning och 

genomförande redogör utförligt för detta. 

Diskussion av måluppfyllelse inom magisterexamen 

De valbara läskurserna finns presenterade tillsammans med betygskriterier och 

kursplan på ämnets olika hemsidor och studenten kan i god tid läsa och sätta sig in i 

examensmålen. Läskurserna omfattar 7,5 hp vardera och när studenten gjort sina val 

kontaktas examinator för respektive kurs för att avstämning litteraturlista och 

tidsplan. Examinator informerar också om betygskriterierna och lärandemålen vid 

denna första kontakt. En läskurs förväntas omfatta fem veckors inläsning och 

tenteras muntligt eller, efter överenskommelse, skriftligt. Även vid 

examinationstillfället går examinator inledningsvis igenom betygskriterierna för att 

säkerställa att studenten är medveten om vad som kommer att bedömas. Läskurserna 

svarar främst mot de i kursplanen fastställda lärandemålen om att studenten på 

magisternivå efter avslutad kurs ska kunna: 

 

- med djup förståelse och ur olika perspektiv redogöra för sina kultur- och 
litteraturhistoriska kunskaper inom valda teman i kursen 
- tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i akademiska litteraturstudier 

 

Samtliga läskurser uppfyller således också de av den LiU-gemensamma matrisen 

fastställda målen om fördjupad kunskap, insikt och förståelse för ämnet och 

forskningen (EM 1a-d). Förmågor och färdigheter att själv identifiera frågor och 

problem är centralt, liksom att planera och slutföra kursen inom given tidsram, i 

enlighet med examensmål 3, 4a-b samt 5a-b. Läskursen ger vidare studenten 

värderingsförmågor enligt 7a och förmåga att identifiera det egna behovet av 

kunskapsutveckling enligt 9. Både inläsning av en omfattande mängd primär- och 

sekundärlitteratur och den muntliga examinationen ger vidare studenten förmågan 

att delta i ett vetenskapligt samtal och resonemang och visar således ”sådan färdighet 

som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i 

annan kvalificerad verksamhet”, såsom specificeras i examensmål 6.  Dessutom 

kräver sådan färdighet att studenten bemästrar litteraturvetenskapliga metoder (EM 

2). Beroende på vald läskurs svarar också enskilda kurser mot flera och olika 

examensmål, vilket reflekteras i tabellen ovan där ett antal examensmål anges med 

uppfyllnadsgrad 2. För att exemplifiera erbjuds kurser som uppfyller etiska och 
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samhälleliga perspektiv som formuleras inom examensmål 7b-d och 8, såsom 

Berättelser om sjukdom och funktionshinder, Ekokritiska perspektiv på litteratur, 

Litteratur och reception: Individ, skola och samhälle, Utopi och dystopi, samt Genus 

och litteraturhistorieskrivning. Ämnet ser här ett behov av att förtydliga dessa 

lärandemål för magisterkursen generellt, då dessa perspektiv blir allt viktigare och 

betonas inom högskoleutbildningen idag. 

     Uppsatskursen uppfyller samtliga fyra lärandemål som fastställts i kursplanen, 

men särskilt att studenten ska kunna: 

 

- självständigt och med utvecklad analytisk och kritisk förmåga formulera 
problemställningar och utföra en litteraturvetenskaplig undersökning. 

  

Det självständiga arbetet på den här nivån sker som en tydlig progression från 

uppsatskurserna på grundnivå och nu förväntas studenten kunna genomföra ett 

litteraturvetenskapligt arbete utifrån en självständigt formulerad problemställning, 

med högre krav på kritiskt förhållningssätt och analytisk förmåga (EM 4a, 7a, 7c, 8 

och 9). Studierna kräver vidare att studenten visar på både breda och fördjupade 

ämneskunskaper (EM 1a-d), förmåga att tillämpa lämplig litteraturvetenskaplig teori 

och metod (EM 2 och 4b), analysera en omfattande mängd litterärt och vetenskapligt 

material och sammanställa arbetet skriftligt inom ramen för de akademiska 

kriterierna (EM 3 och 5b). Ofta sammanfattas magisteruppsatser även på engelska, i 

ett abstract, och både magister- och kandidatuppsatser publiceras elektroniskt i Diva, 

vilket övar studenten i att nå ut till fler grupper än den egna studentgruppen.  

     Examinationen av uppsats, som beskrivs mer utförligt i nästa avsnitt, omfattar två 

delar: dels den skriftliga uppsatsen, dels en muntlig oppositionsuppgift där studenten 

både agerar som opponent på en kamrats uppsats och som respondent i bemötandet 

av den kritiska granskningen av den egna uppsatsen. Här visar studenten således 

förmåga att muntligen föra vetenskapliga resonemang (EM 5a), färdigheter ”som 

fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan 

kvalificerad verksamhet” (EM 6), och i många fall också insikter om sitt behov och 

ansvar för den egna kunskapsutvecklingen (EM 9). 

Utformning och genomförande  

På magisternivå förväntas studenten ta ett stort eget ansvar för sitt lärande och ges 

frihet att välja inriktning inom ämnets olika fördjupningsområden. Detta återspeglas 

både i uppsatskursen och i de fördjupningskurser som studenten erbjuds välja bland. 

Uppsatsämne väljs fritt och studenten tilldelas lämplig handledare som studenten 
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sedan förväntas ta kontakt med för att göra upp en hållbar planering för uppsatsens 

genomförande inom den tidsram som ges.  

     Fördjupningskurserna utgörs av minst 30 hp fördelat på fyra läskurser om vardera 

7,5 hp, som väljs av studenten ur en lista där ämnet eftersträvar att återspegla den 

bredd som litteraturvetenskapen innebär. Om önskemål finns kan studenten i 

samråd med examinerande lärare välja att utforma en egen läskurs, vilket oftast sker 

i relation till det valda uppsatsämnet. Kurser på avancerad nivå inom forskarskolan i 

Språk och kultur (eller motsvarande) kan också väljas med en omfattning om 15 hp 

och då läser studenten tillsammans med forskarskolans doktorander.  

     Kursutbudet är dock beroende av, och varieras utifrån, undervisande lärares olika 

spetskompetens och många av kurserna är därmed utformade av specifika lärare. 

Litteraturlistorna är oftast omfattande och studenten förväntas själv göra ett urval 

omfattande ett fastställt sidantal. I enskilda fall är litteraturlistan fastställd av den 

som skapat och/eller examinerar kursen. Då studenten gjort sina val kontaktas 

examinerande lärare för att fastställa exakt vilken litteratur som ska läsas, göra en 

tidsplan och sätta datum för examination. Vid detta tillfälle går examinerande lärare 

och student också igenom de fastställda betygskriterierna som gäller för läskurs på 

magisternivå, vilka också finns tillgängliga för studenten på samma sida som listan 

över utbudet av läskurser.    

     Examinationen för läskurser är generellt en muntlig tentamen, där studenten 

förväntas kunna diskutera och problematisera den litteratur som han eller hon läst 

med ett vetenskapligt och teoretiskt förhållningssätt. Innan samtalet börjar går 

examinator återigen igenom betygskriterierna, vilka sedan återkopplas till i den 

bedömning examinator gör vid examinationens slut. En muntlig examen på den här 

nivån omfattar ungefär 60 minuter och studenten förväntas själv kunna driva 

samtalet, även om examinator också ställer frågor och, vid behov, leder studenten 

genom samtalet. Examinator dokumenterar samtalet genom att föra anteckningar. 

     Examination av läskurs kan i undantagsfall ske genom skriftlig hemtentamen, om 

examinator och student kommit överens om detta. Det kan finnas flera anledningar 

till att så sker, men exempelvis kan examinationen varieras med utgångspunkt i lika 

villkorsaspekten och då med hänsyn till studentens individuella förutsättningar. 

     Examination av magisteruppsats efterliknar än mer än grunduppsatsen en 

akademisk disputation. Bedömningen omfattar både det skriftliga genomförandet 

och en muntlig opponering som i sin tur omfattar två delar. Den ena består av att 

studenten opponerar på en medstudents uppsats och den andra delen innebär att 

studenten försvarar och diskuterar sin egen uppsats. På magisternivå förväntas 

studenten kunna utföra en omfattade och kritisk granskning av medstudentens 
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uppsats och bemöta den kritiska diskussionen och granskningen av den egna 

uppsatsen på ett nyanserat sätt. Vid behov sker samarbete med enheten för engelska 

vid framläggning av uppsatser på magisternivå. Studenten som slutfört 

magisterkursen ska således vara väl insatt i det akademiska arbetet, den 

vetenskapliga diskursen och väl förberedd för en fortsättning inom akademin med 

behörighet till forskarutbildning.5 

Utvecklingsområden 

Ett ständigt pågående utvecklingsarbete rör kursutbudet av läskurser på 

magisternivå. Utbudet ses över och uppdateras kontinuerligt, men ett mer strategiskt 

utvecklingsarbete behövs. Ett utvecklingsarbete för att öka samarbetet med andra 

huvudområden som ger magisterkurser (t ex engelska eller kulturvetenskaper i bred 

bemärkelse) behöver också tillkomma i avsikt att hitta kurser som skulle kunna 

samläsas över ämnesgränserna.  

Forskningsanknytning  

Det som redogörs för under motsvarande rubrik gällande kandidatexamen gäller 

generellt även inom magisterexamen. Det som är specifikt för magisterkursens 

innehåll och utförande redogörs för i det följande. 

 

På den litteraturvetenskapliga magisterkursen erbjuds studenten att, inom ramen för 

fördjupningskurserna, läsa kurser på avancerad nivå tillsammans med forskarskolan 

Språk och kulturs och/eller institutionens doktorander. Detta ger studenten konkreta 

möjligheter till möten, vägledning och vetenskapliga samtal med, inte bara ämnets 

aktiva doktorander, utan också seniora forskare som undervisar inom dessa kurser. 

Det ger studenten både en hög vetenskaplig nivå, men också möjligheter att påbörja 

sitt akademiska nätverk. Vid årsskiftet 2020 övergår institutionen för Kultur och 

kommunikation till den nya större Institutionen för kultur och samhälle (IKOS), 

vilket samlar fler ämnen och forskningsmiljöer. Ämnet litteraturvetenskap ser 

därmed fler möjligheter för samverkan mellan olika ämnen för att kunna erbjuda 

magisterstudenter fler samläsningskurser med forskarstuderande. Även 

humanioraplattformen LiU Humanities, inom vilken flera medarbetare från ämnet 

finns representerade, kommer att fylla viktiga funkti0ner för samverkan och 

aktiviteter över ämnesgränser och mellan forskarnivå och grundutbildningsnivå. 

                                                 

 

 
5 För analys av nyckeltal avseende magisterkurs, se ovan, s. 4 f.f. 
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     Litteraturlistorna på läskurserna består av skönlitteratur och vetenskapliga texter 

och studenten förväntas själv sätta samman en litteraturlista utifrån det givna urvalet 

som kursansvarig gjort. På så vis övar studenten sin förmåga att sålla och bedöma 

olika texters relevans för den specifika inriktning han eller hon vill ge kursen, vilket 

dels stärker studentens vetenskapliga kompetens, dels ger ett ökat utrymme för 

studenten att själv påverka och forma sin utbildning.  

     Uppsatsarbetet fungerar på liknande vis, men här förväntas studenten själv söka 

och samla vetenskapligt material av relevans för uppsatsens syfte och 

problemformulering. På magisternivå ställs också krav på att studenten 

implementerar litteraturvetenskaplig teori och metod i sin analys. Examinationen av 

uppsatsen efterliknar, som tidigare nämnt, redan från grunduppsatsen (”B-

uppsatsen”) en akademisk disputation där bedömningen omfattar det skriftliga 

genomförandet och en muntlig opponering. På magisternivå ställs högre krav på 

självständigt utförande av båda delarna och uppsatser på den här nivån har ett större 

omfång än grund- och kandidatuppsats, vilket också avkräver en mer omfattande 

muntlig opponering. Med andra ord syftar magisteruppsatsarbetet till att förbereda 

studenten för självständig forskning och studenten ska visa förmåga att förhålla sin 

undersökning till ett litteraturvetenskapligt forskningsfält. 

Utvecklingsområden 

Utöver det som sägs ovan, s. 17, under Forskningsanknytning för kandidatexamen är 

ett möjligt sätt att utveckla forskningsanknytningen för magisterstudenter att låta 

dem presentera sina magisteruppsatser vid ett forskarseminarium.  

Gemensamma punkter för ämnet 

Nedan följer diskussion av de punkter som anses gemensamma för ämnet som helhet. 

Det gäller de i mallen angivna rubrikerna Lärarkompetens, Arbetslivsperspektiv, 

Studentperspektiv, Jämställdhetsperspektiv samt Hållbarhetsperspektiv. 

Lärarkompetens 

Lärarkåren inom litteraturvetenskap består av en stabil kärna av tillsvidareanställda 

lektorer och professorer 6 . I dagsläget finns tre professorer och tre lektorer 

tillsvidareanställda inom enheten för litteraturvetenskap. Under de år som granskas 

                                                 

 

 
6 Se lärartabell, bilaga 2. 
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i denna rapport har en vikarierande lektor varit anställd till en omfattning om ca 75 

%. Därtill är en lektor (med docentkompetens) anställd inom enheten för moderna 

språk sedan flera år knuten till undervisning i litteraturvetenskap. Ämnet använder 

även doktorander i undervisningen. I dagsläget finns sex doktorander inom enheten 

och de undervisar i varierande grad. Doktoranderna får utökat undervisningsansvar, 

vilket ibland även inkluderar delkursansvar, ju längre in i sin doktorandutbildning de 

kommer. Vad gäller doktoranderna utnyttjar vi den specialkompetens de har genom 

sitt avhandlingsarbete och låter dem undervisa på kurser som ligger nära den 

kompetensen. En adjunkt är också anställd vid enheten till en omfattning om ca 25 

%. Under 2019 har tillsvidareanställts en lektor i språk och kultur, ett lektorat som 

delas med enheten för engelska. Syftet med detta är att få en stabil men samtidigt 

flexibel tillgång till kompetent personal. Bemanningen inom ämnet ofta påverkad av 

utomliggande faktorer. En annan utlysning av ett lektorat drogs exempelvis tillbaka 

med anledning av omorganisation och nedläggning av Kulturvetarprogrammet. 

Litteraturvetenskap är ett förhållandevis litet ämne och om en lektor erhåller 

forskningsmedel får det direkta konsekvenser för bemanningen. Eftersom våra 

lektorer har varit framgångsrika när det gäller att få extern forskningsfinansiering 

har vi behövt utlysa nya lektorat. Det innebär att vi under tillsättningsperioden har 

anställt vikarier. Det har varit tämligen enkelt att få kompetenta sökande även till de 

tidsbegränsade anställningarna. 

 

Inom huvudområdet litteraturvetenskap finns en hög vetenskaplig och pedagogisk 

kompetens. De lärare som ansvarar för undervisningen är till övervägande del 

lektorer och professorer. De undervisande lärarna har minst genomgått steg 1 av 

Didacticums högskolepedagogiska kurser eller motsvarande. Flera av dem har också 

genomgått steg 2. Inom enheten finns en professor, en lektor och två doktorander 

med litteraturdidaktisk specialkompetens. Såväl lektor som doktorander är därtill 

erfarna gymnasielärare. Dessa undervisar i första hand inom lärarutbildningen, men 

deras kompetens används även inom litteraturvetenskapliga grundkurser och i de fall 

där fristående kurs samläser med lärarprogramskurser.  

 

Den vetenskapliga kompetensen hos lärarna i litteraturvetenskap är mycket god. Tre 

professorer tillhör enheten för litteraturvetenskap och samtliga dessa deltar i 

undervisningen, såväl på grundnivå som på avancerad nivå. De två senaste 

terminerna har två av professorerna ansvarat för delkursen Den äldre litteraturen på 

716G30 (Litteraturvetenskap 1). Den tredje professorn ger sedan ett antal år tillbaka 

en delkurs på 716G16 (Litteraturvetenskap 2), vilken också ges som fristående kurs 
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(716G26), med namnet Informationsålderns litterära fantasi. Litteratur och 

mediekulturer från 1960 till idag. Genom att professorernas undervisning 

huvudsakligen är kopplad till deras kompetensområden som forskare finns en 

naturlig vetenskaplig förankring. Även övriga lärares undervisning är kopplad till 

deras kompetensområden i avsikt att stärka de vetenskapliga inslagen i utbildningen. 

Lektorerna ansvarar för kurser inom sina specialområden men också för mer 

generella kurser inom litteraturvetenskap, såsom litteraturanalys, teori och metod 

och uppsatskurser. Övrig kompetensutveckling sker främst genom egen forskning, 

samt genom deltagande i forskningsmiljöernas olika forskarseminarier och högre 

seminarier, samt genom deltagande i vetenskapliga konferenser inom och utom 

landet. De senare finansieras dock inte av ämnet litteraturvetenskap.  

 

Antalet lärare är i dagsläget i proportion till utbildningens innehåll och 

genomförande.  

 

Utvecklingsområden 

Ett utvecklingsområde är att i större omfattning sätta pedagogiska frågor i centrum 

genom satsningar på fortbildning inom området. I dagsläget diskuteras pedagogiska 

frågor vid ämnesmöten, men det skulle kunna ställas i fokus än mer. Inom enheten 

finns didaktisk kompetens som i högre grad kan utnyttjas för kompetensutveckling 

inom lärarkollegiet. 

Arbetslivsperspektiv 

I första hand är en magisterexamen i litteraturvetenskap förberedande för en 

fortsättning inom akademin och då särskilt forskarutbildning. En kandidat- eller 

magisterexamen är också högst värdefullt för en karriär inom kultursektorn som 

exempelvis kulturskribent eller som del i svensklärares ämneskompetens. På ett mer 

övergripande plan utbildar vi humanister med generiska kunskaper, förmågor som 

kritiskt och analytiskt tänkande, vetenskapligt förhållningssätt, samt teoretiska och 

metodiska perspektiv. Studenten lär sig vidare att organisera större textmaterial och 

presentera det muntligt och skriftligt med utvecklad argumentationsförmåga och en 

god språkkänsla. Därmed får studenten en vetenskaplig, kritisk och humanistisk 

skolning som är eftertraktad på arbetsmarknaden inom många kvalificerade yrken 

och en god beredskap för en föränderlig arbetsmarknad (Se HumTank-rapport #2 

2017,http://humtank.se/wp-content/uploads/2018/05/humtank-rapport2 

2017.pdf). 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
LITTERATURVETENSKAP 

2019-06-17 
DNR IKK-2019-00126 
26(30) 

  

 

 

     Genom samarbetet mellan ansvariga för fristående kurs och SLMs programråd, 

där representanter från bibliotek och förlag ingår, finns en aktiv och regelbunden 

kontakt med kultursektorn. Litteraturvetenskapens studenter välkomnas närvara på 

de gästföreläsningar och seminarier som arrangeras inom programmet. Vidare 

arrangerar studenter på termin 3 Litteraturseminariet, vilket ofta gästas av 

doktorander och seniora forskare med litteraturvetenskaplig inriktning, vilkas 

presentationer och samtal med studenterna ger inblickar i forskarutbildningens och 

akademins olika vägar. Flera av de senaste årens inbjudna doktorander är alumner 

från LiU. När det gäller alumniverksamhet på ett mer övergripande plan identifierar 

ämnet att detta kan utvecklas mer för att spegla den potential som en 

litteraturvetenskaplig examen ger för ett framtida yrkesliv även utanför akademin. 

     Litteraturvetenskap vid LiU ingår vidare i forskningsmiljön Språk och kultur som 

initierat samverkan med bland andra Linköpings kommun och Götabiblioteken, 

vilket pekar i riktning mot flera gemensamma litteraturprojekt, som att ansvara för 

och driva språkkaféer, där man exempelvis läser och samtalar om gamla klassiker 

med nya svenskar, skrivarworkshops, skrivarcirklar, skrivarläger och 

berättarnätverk, poesi- och novelltävlingar, biblioteksbloggar, litterära utställningar 

och program på bokmässor samt författarsamtal på bibliotek. Det finns således 

mycket goda möjligheter för samverkan för våra studenter som genom dessa 

kontakter får en möjlighet att bygga nätverk inom kultursektorn samt utveckla sin 

litteraturvetenskapliga kompetens. Vidare ger en litteraturvetenskaplig examen 

behörighet till flera yrkesprogram, såsom förlagskunskap, översättare, biblioteks- 

och informationsvetenskap. Ytterligare en möjlighet efter examen är att genomgå 

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), vilket ger lärarexamen. 

     I en kurs i barn- eller ungdomslitteratur är det givet att studenterna har väldigt 

olika yrkesliv framför sig. Många kommer dock från utbildningar inom skol- och 

biblioteksvärlden, och det är också ofta utifrån sådana perspektiv som barn- och 

ungdomslitteratur diskuteras i befintlig forskning, alltså forskning som fokuserar på 

det läsande barnet och barnbokens roll i samhället. Det perspektivet finns tydligt med 

i kurserna.  

     Ytterligare en viktig aspekt i förberedelsen för arbetslivet är den studievägledning 

som erbjuds studenterna. Studievägledaren för litteraturvetenskap arbetar med 

vägledningssamtal, information och som stöd för studenterna i frågor gällande 

studier och karriär. Studievägledningen förhåller sig objektivt och förmedlar relevant 

och tydlig information om utbildning, gällande regelverk och arbetsmarknad. Ämnet 

erbjuder studievägledningssamtal för både presumtiva studenter och aktiva 

studenter. Samtalen syftar till att stärka studenternas kunskap, möjligheter och 
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utmaningar inom studie- och yrkeslivet där en viktig del är att hjälpa studenterna att 

utveckla förmågan att själva söka och värdera information som rör studier och 

arbetsliv utifrån utbildning och arbetsmarknad och att öka medvetenheten om deras 

egna resurser. Målet är att ge studenten bra förutsättningar för att själv kunna fatta 

väl grundade val inför sitt framtida studie- och karriärsval.  

 

Utvecklingsområden 

Arbetslivsperspektivet kan ställas tydligare i explicit fokus tidigare i utbildningen. 

Här ser vi också en potential i samarbetet med SLM, där exempelvis de externa 

ledamöterna i programrådet skulle kunna spela en viktig roll.  

Studentperspektiv 

I litteraturvetenskapen ges studenter möjlighet till inflytande över utbildningen och 

sin egen studiesituation på flera sätt.  När det gäller utbildningen är en viktig aspekt 

att ämnet bjuder in studentrepresentanter till terminernas sista ämnesmöte. Syftet 

är att studenterna ska ges möjlighet att framföra synpunkter i direkt dialog med 

lärarlag, ämnesansvarig, studievägledare och administratör. Student-

representanterna är utsedda av studentgruppen och delaktiga i StuFF:s 

fakultetsövergripande arbete. Vid mötena finns möjlighet att direkt återkoppla på 

såväl kritiska som positiva synpunkter. Studentrepresentanter återkopplar i sin tur 

till studentgruppen. 

     Kursvärderingar sker i det centrala värderingssystemet, men inom 

litteraturvetenskapen används ofta dessutom en egen kursvärdering vid avslutade 

delkurser. Detta sker i syfte att ge mer direkt återkoppling på enskilda delkursers 

upplägg, litteratur och undervisningsformer, vilken sedan kan användas av 

undervisande lärare i kursutveckling och förbättring.  Återkoppling sker i viss mån 

till studenterna, men eftersom dessa inte alltid fortsätter till nästa termin, är det 

snarare till efterkommande studentkull som återkopplingen sker, genom att lärare 

vid kursstart beskriver förändringar och förbättringar som införts som en direkt 

konsekvens av tidigare studenters kursvärderingar.  

     På ett generellt plan kan synpunkter från studenter bemötas på ett konstruktivt 

sätt relativt omgående tack vare studentgruppernas mindre storlek. Ett exempel är 

en situation som uppstod under vårterminen på den äldre litteraturens historia, där 

en mindre grupp studenter kontaktade undervisande lärare med önskan om att fler 

studenter skulle bli mer aktiva under seminariet. Undervisande lärare, som också 

uppmärksammat problemet, kunde då redan till nästa seminarietillfälle utforma 
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uppgifter och aktiviteter, i det här fallet mindre tvärgrupper med specifika 

frågeställningar att besvara och presentera för helgrupp, vilket avkrävde varje 

student ett mer aktivt deltagande. En annan lärare som undervisade samma grupp 

valde att tillämpa bikupor och inledande frågor om föregående föreläsning som 

studenterna via sina mobiler fick besvara i en mentometer. Resultatet visades sedan 

via projektor och kunde diskuteras i helgrupp. De studenter som uttryckt önskan om 

åtgärd fick dessutom direkt återkoppling via mail om att dessa moment skulle 

implementeras. Åtgärderna gav ett gott resultat. 

     I kurserna barnlitteratur och ungdomslitteratur har den skriftliga 

examinationsuppgiften presenterats som utkast för att ge studenterna möjlighet att 

ge återkoppling på upplägget. Detta har exempelvis gett resultatet att det maximala 

tillåtna omfånget på uppgiften utökades något, efter önskemål från studentgruppen. 

Här har även önskemål om deadline i relation till att studenter arbetar heltid, bl.a. 

som lärare i skolan, tagits i beaktande.  

     Uppsatskurserna är ett annat exempel där studenten har stort inflytande över sin 

egen studiesituation. Dessa består till stor del av individuellt arbete där studenten 

själv fritt väljer ämne, planerar sin studietid utifrån schemats och kursens givna 

tidsramar och arbetets upplägg. Naturligtvis är en handledare involverad i 

planeringen och har regelbundna möten med studenten, men handledarens insats är 

avhängig av hur studenten väljer att arbeta och dialogen mellan handledare och 

student är viktig.  

 

Utvecklingsområden 

En återkommande punkt som, på grund av ämnets budget, fortfarande måste ses som 

ett utvecklingsområde är studenters efterfrågan av fler undervisningstimmar. Inom 

lärarprogramskurser arbetar vi med så kallade ”icke lärarledda seminarier”. 

Seminarierna kan sägas vara fjärrstyrda då de ingår som en viktig del i kursen och är 

planerade av undervisande lärare. Själva seminarieträffarna är schemalagda och 

studentdrivna. I modifierad form skulle liknande seminarier kunna användas även 

på fristående kurs.  

Jämställdhetsperspektiv  

Litteraturvetenskap vid LiU arbetar aktivt utifrån jämställdhetsperspektivet, vilket 

gäller mellan kvinnor/män likväl som mellan olika kulturer. Till att börja med 

genomsyrar det litteraturlistor där valet av både skön- och sekundärlitteratur har 
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som utgångspunkt att vara jämt fördelad. Ett sätt att synliggöra detta är valet att 

skriva både för- och efternamn på upphovspersonen till en text i litteraturlistan. 

     När det kommer till tidsperioder där exempelvis kvinnor inte är välrepresenterade 

problematiseras och diskuteras detta utifrån de sociala och litterära villkor som var 

rådande. Ämnet ger också flera kurser med tydliga genusperspektiv, där det faller sig 

naturligt att ha jämställdhetsperspektiv och ett problematiserande förhållningssätt 

till historien, traditioner, gestaltningar av och frågor som rör sådant som genus och 

kön, men även klass. 

     Ämnet eftersträvar vidare en utbildningskultur där alla studenter ges lika villkor, 

där varje student kommer till tals och ges lika möjlighet att fullfölja och slutföra sin 

utbildning. Det ställer krav på lärarens kreativitet för olika lärandeaktiviteter och en 

variation i examinationsform.  

 

Då majoriteten av våra studenter är kvinnor är det i dagsläget inte meningsfullt att 

uttala sig om genomströmningen i förhållande till män och kvinnor. 

 

Utvecklingsområden  

Ämnet arbetar aktivt med kollegialt utvecklingsarbete och vid de regelbundna 

ämnesmötena lyfts dessa utmaningar till diskussion där tips och lösningar ofta ges 

tack vare kollegors olika erfarenheter och kunskaper. En del i utvecklingsarbetet är 

att använda olika tekniska hjälpmedel, såsom inspelade introducerande 

föreläsningar inför seminarier och att variera litteraturlistor med exempelvis 

videoföreläsningar, podcasts och Ted Talks. Under hösten 2019 kommer bland annat 

fördjupningskursen Essän från Montaigne till medieålder att tillämpa en sådan 

variation med inspelade seminarier, multimodala texter och där digitalt material 

varierar kurslitteraturen. Ämnet kan dock fortsätta utveckla olika metoder för att 

synliggöra och explicitgöra vårt arbete med jämställdhetsperspektiv.  
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Hållbarhetsperspektiv 

Frågor om hållbarhet är oskiljaktiga från frågor om migration, klimat, och 

informationsvärdering vilka i sin tur är oupplösligt sammanflätade med frågor om 

språk, berättande, analys, och tolkning av texter i och genom olika mediala 

uttrycksformer och epoker. Därför utgör litteraturvetenskapliga studier en väsentlig 

komponent för en hållbar samhällelig utveckling. Idag är hållbarhetsperspektivet 

mest synligt i kurser på avancerad nivå som Ekokritiska perspektiv på litteratur, 

Postkolonial litteratur och Utopi och dystopi. Ytterligare en relevant kurs att nämna 

är Litteratur och migration som är under utveckling. 

Utvecklingsområden 

Hållbarhetsperspektivet skulle kunna lyftas fram tydligare. I dagsläget explicitgörs 

inte alltid det perspektivet i undervisningen, vilket skulle kunna vara möjligt utifrån 

den beskrivning som görs ovan. Vi ser även ett behov av att utveckla 

litteraturvetenskapliga kurser med ett tydligare fokus på de frågor som aktualiseras 

av att vi lever i en tid som betecknats med termen antropocen, i samverkan med andra 

discipliner och aktörer.  

 


