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Beslutsuppgifter 
Utbildningsplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2022-10-28 (U 2021/792) med
ikraftträdande 2023-03-15, att gälla från och med höstterminen 2023. 
 

Programbeskrivning 
Kandidatprogrammet i litteraturvetenskap ger en bred och fördjupad
litteraturvetenskaplig utbildning som förenar ämneskunskaper med yrkesinriktade
färdigheter och kompetenser såsom textbearbetning, skrivande i olika genrer och
litteraturförmedling av olika slag. Arbetslivsanknytningen består av praktiskt och
teoretiskt orienterade kurser, projektarbete, möjlighet att göra praktik och
studiebesök. Även kursöverskridande seminarier erbjuds med syftet att knyta
kontakter med en framtida arbetsmarknad. Programmet rymmer en kontinuerlig
progression både inom ämnet litteraturvetenskap och den yrkesinriktade
profileringen. 
Ämnesmässigt erbjuds en gedigen utbildning i litteraturens centrala texter och genrer,
i litteraturens historia, texttolkning och litteraturteori, och i frågorna om litteraturens
ställning och funktioner i samhället. Skriftliga och muntliga färdigheter utvecklas. De
är inriktade mot att förmedla litteraturstudiets kunskap, tolkningspraktik och kritiska
perspektiv i olika former och medier. Dessutom studeras historiskt betydelsefulla
föreställningar om litteratur samt litteraturvetenskaplig teori och metod. 
Programmet omfattar 180 hp förlagda som heltidsstudier under sex terminer varav
minst 135 hp i litteraturvetenskap. För att ge möjligheten att profilera utbildningen är
45 hp fritt valda kurser som kan bestå av en praktiktermin, utlandsstudier eller kurser
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inom andra ämnen än litteraturvetenskap. Programmet avslutas med ett
kandidatarbete som erbjuder möjligheter till ytterligare profilering vad gäller arbetets
innehåll och metodik. 
 

Mål 
För kandidatexamen ska den studerande: 
 

Kunskap och förståelse 
• visa relevant kunskap om litteraturvetenskapens vetenskapliga grund och

litteraturvetenskapliga frågeställningar
• visa bred kunskap om centrala litterära verk och litteraturhistoriska förlopp från

äldre tid till idag samt kunna jämföra litteraturhistoriska skeenden i olika delar av
världen

• visa relevant förståelse för historiskt inflytelserika föreställningar om diktkonsten
• visa förståelse för litteraturens villkor i olika sammanhang, kulturer och tider
• visa förståelse för olika inom litteraturvetenskapen tillämpliga teorier, metoder

och forskningsområden
• visa fördjupad förståelse för någon del av litteraturvetenskapen samt bred

orientering om litteraturvetenskapligt aktuella forskningsfrågor
 

Färdighet och förmåga 
• visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information,

problem och lösningar inom det litteraturvetenskapliga fältet i en
problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och
situationer,

• kunna analysera och tolka litterära texter och deras funktioner i historiens
skiftande estetiska, genremässiga, sociala, genusmässiga och ideologiska
sammanhang

• visa förmåga att omsätta och kritiskt diskutera litteraturvetenskapliga teorier och
metoder i olika typer av texter samt förhålla sig vetenskapligt till källor och
litteratur

• visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa
litteraturvetenskapliga problem och frågeställningar med hänsyn till teoretiska
utgångspunkter

• kunna planera och genomföra uppgifter där litterära texter, litteraturhistoriska
förlopp och litteraturvetenskapliga frågeställningar granskas, diskuteras och
analyseras inom givna tidsramar

• visa förmåga att förmedla litteraturvetenskapliga och litteraturhistoriska
kunskaper muntligt och skriftligt samt diskutera information,
litteraturvetenskapliga problem och lösningar i dialog med olika grupper

• visa förmåga att göra bruk av litteraturvetenskapliga kompetenser i olika
praktiska arbetslivssammanhang

• visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det flertal av
områden som utbildningen avser, däribland projektarbete och projektledning,
samt att kunna skriva och bearbeta texter för olika grupper och sammanhang på
ett korrekt och klargörande sätt som uppfyller kraven på god språkbehandling
och akribi
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Värderingsförmåga och förhållningssätt 
• visa förmåga att på ett fördjupat sätt värdera, diskutera och argumentera

självständigt rörande litteraturvetenskapliga frågeställningar
• visa förmåga att göra bedömningar i litterära frågor med hänsyn till relevanta

samhälleliga och etiska aspekter
• kunna kritiskt diskutera frågor som rör litteraturvetenskapliga och humanistiska

teoriers bakgrund i olika människo- och samhällssyner,
• kunna förhålla sig till och anlägga perspektiv som rör genus, klass, etnicitet och

kulturell mångfald i litteraturhistorien och litteraturvetenskapen,
• visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den

används,
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin

yrkesinriktade kompetens.
 

Kursuppgifter 
  
Obligatoriska kurser för hela programmet (135hp) 
Grundkurs 
Fortsättningskurs 
Litterära praktiker I 
Litterära praktiker II 
Kandidatkurs 
  
Valfria kurser inom programmet (45hp) 
Resterande högskolepoäng utgörs av fritt valda kurser varav 30 hp kan bestå av en
praktikkurs, utlandsstudier eller kurser inom andra ämnen än litteraturvetenskap. 15
hp är valfria i kursen Litterära praktiker 2. 
Inom ämnet erbjuds kurser som inte ingår i programmet: Barn- och ungdomslitteratur
(1-30 hp) och Den samtida litteraturen (1–30 hp). Vissa av delkurserna i Den samtida
litteraturen kan väljas som fristående kurser om 6 hp vardera. Fristående kurser om
vardera 7,5 hp erbjuds i regel höst och vår samt på sommaren. 
 

Examen 
Examensbenämningar 
Filosofie kandidatexamen

Huvudområde: Litteraturvetenskap
Degree of Bachelor of Arts

Major: Comparative Literature 
 

Förkunskapskrav och urvalsmetod 
Förkunskapskrav 

(HGLIT) Kandidatprogram i litteraturvetenskap, 180 högskolepoäng / Bachelor's Programme in
Comparative Literature, 180 credits

3/4



Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1+1a2 och Samhällskunskap 1b
eller 1a1+1a2. 
Urvalsmetod 
Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat
att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.  
 

Övrigt 
Undervisningsspråk: svenska. 
Studenter som läst grund- och fortsättningskurs i litteraturvetenskap kan ansöka om
att bli antagna på programmets termin 3, i mån av plats. 
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