Humanistiska och teologiska fakulteterna

HALKM, Masterprogram i litteratur - kultur - medier, 120
högskolepoäng
Master's Programme in Literature - Culture - Media, 120 credits
Program med akademiska förkunskapskrav och med slutlig examen på
avancerad nivå / Second cycle degree programme requiring previous university
study

Beslutsuppgifter
Utbildningsplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2012-09-04 och senast reviderad 2020-0906. Den reviderade utbildningsplanen gäller från och med 2020-09-06, höstterminen
2021.

Inriktningar
LITV
BARN

Allmän litteratur
Barn- och ungdomslitteratur

ENGE
FRAN
JIDD
RYSK
SKAN
SPAN
TYSK

Engelskspråkig litteratur
Franskspråkig litteratur
Jiddischlitteratur
Rysk litteratur
Skandinaviska studier
Spanskspråkig litteratur
Tyskspråkig litteratur

General Literature
Children's and Adolescent
Literature
English Literature
French Literature
Yiddish Literature
Russian Literature
Scandinavian Studies
Spanish Literature
German Literature

120 hp
120 hp
120 hp
120 hp
120 hp
120 hp
120 hp
120 hp
120 hp

Programbeskrivning
Programmet vänder sig till såväl utländska som svenska studenter med intresse för
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litteraturens roll i dagens massmediala och globalt inriktade samhälle. Programmets
övergripande målsättning är att stärka studenternas kritiska och teoretiska förståelse
av litteraturens betydelse i ett större kulturellt, historiskt och internationellt
sammanhang. I programmets kursutbud studeras litteraturen därför ur ett
tvärkulturellt och ämnesövergripande perspektiv. Studenterna ges möjlighet att välja
mellan nio olika inriktningar, en i barnlitteratur, en i engelskspråkig litteratur, en i
franskspråkig litteratur, en i spanskspråkig litteratur, en i ryskspråkig litteratur, en i
skandinaviska studier, en i tyskspråkig litteratur, en i allmän litteraturvetenskap, en i
jiddischlitteratur. Utbildningen består av både obligatoriska kurser med engelska som
undervisningsspråk och valbara kurser inom respektive språk- eller ämnesområde. Det
avslutande examensarbetet består av en uppsats i någon av specialiseringarna inom
huvudområdet Litteratur – kultur – medier. Programmet kan tjäna som en
förberedelse för vidare akademiska studier (t. ex. forskarutbildning) och för en
kommande yrkesverksamhet med anknytning till litteratur, kultur och medier.
Möjlighet finns till etappavgång efter två terminer (60 högskolepoäng) med Filosofie
magisterexamen i Litteratur – kultur – medier / Degree of Master of Arts (One Year) in
Literature – Culture – Media.

Mål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad masterexamen ska den studerande
- visa fördjupad kunskap om och förståelse för relevanta gemensamma
forskningstraditioner inom humaniora och aktuella teoretiska synsätt inom
litteratur- och kulturvetenskapen,
- visa såväl brett kunnande om litteratur och dess historia som väsentligt
fördjupade kunskaper inom den valda ämnesspecifika inriktningen,
- visa fördjupad kunskap om de teorier och metoder som används inom
litteratur- och kulturvetenskaplig forskning
Efter avslutad magisterexamen (1 år/60hp) ska den studerande:
- visa kunskap om och förståelse för relevanta gemensamma
forskningstraditioner inom humaniora och aktuella teoretiska synsätt inom
litteraturvetenskapen,
- visa såväl överblick i kunnande om litteratur och dess historia som fördjupade
kunskaper inom den valda ämnesspecifika inriktningen,
- visa fördjupad kunskap om de teorier och metoder som används inom
litteratur- och kulturvetenskaplig forskning,

Färdighet och förmåga
Efter avslutad masterexamen ska den studerande
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera,
bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även
med begränsad information,
- självständigt kunna analysera och tolka litterära verk utifrån deras kulturella,
historiska och mediala bakgrund,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera
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frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade
uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen
samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt
och 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,
- kunna tillämpa avancerad referenshantering,
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och
utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet
där fördjupade insikter om litteratur, kultur och medier är av vitalt intresse,
Efter avslutad magisterexamen (1 år/60hp) ska den studerande:
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera,
bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även
med begränsad information,
- självständigt kunna analysera och tolka litterära verk utifrån deras kulturella,
historiska och mediala bakgrund,
- visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera och formulera
frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade
uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen
samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt
och 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,
- kunna tillämpa avancerad referenshantering,
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och
utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet
där fördjupade insikter om litteratur, kultur och medier är av vitalt intresse,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad masterexamen ska den studerande
- kunna planera och genomföra litteraturvetenskaplig forskning och annat
kvalificerat självständigt arbete under beaktande av de samhälleliga (hållbar
utveckling inom olika områden) och etiska (jämställdhet och interkulturell
förståelse) perspektiv som detta arbete aktualiserar,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället
och om människors ansvar för hur den används,
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för
sin kunskapsutveckling.
Efter avslutad magisterexamen (1 år/60hp) ska den studerande:
- kunna planera och genomföra självständigt arbete under beaktande av de
samhälleliga (hållbar utveckling inom olika områden) och etiska (jämställdhet och
interkulturell förståelse) perspektiv som detta arbete aktualiserar,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället
och om människors ansvar för hur den används,
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för
sin kunskapsutveckling.
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Kursuppgifter
Se bilaga Kursuppgifter och programstruktur SE.

Examen
Examensbenämningar
Filosofie masterexamen
Huvudområde: Litteratur-Kultur-Medier med specialisering i allmän litteratur
Huvudområde: Litteratur-Kultur-Medier med specialisering i barn- och
ungdomslitteratur
Huvudområde: Litteratur-Kultur-Medier med specialisering i engelskspråkig
litteratur
Huvudområde: Litteratur-Kultur-Medier med specialisering i franskspråkig
litteratur
Huvudområde: Litteratur-Kultur-Medier med specialisering i jiddischlitteratur
Huvudområde: Litteratur-Kultur-Medier med specialisering i rysk litteratur
Huvudområde: Litteratur-Kultur-Medier med specialisering i skandinaviska
studier
Huvudområde: Litteratur-Kultur-Medier med specialisering i spanskspråkig
litteratur
Huvudområde: Litteratur-Kultur-Medier med specialisering i tyskspråkig
litteratur
Degree of Master of Arts (120 credits)
Major: Literature-Culture-Media with specialization in Children’s and
Adolescent Literature
Major: Literature-Culture-Media with specialization in English Literature
Major: Literature-Culture-Media with specialization in French Literature
Major: Literature-Culture-Media with specialization in General Literature
Major: Literature-Culture-Media with specialization in German Literature
Major: Literature-Culture-Media with specialization in Russian Literature
Major: Literature-Culture-Media with specialization in Scandinavian Studies
Major: Literature-Culture-Media with specialization in Spanish Literature
Major: Literature-Culture-Media with specialization in Yiddish literature
Filosofie magisterexamen
Huvudområde: Litteratur-Kultur-Medier med specialisering i allmän litteratur
Huvudområde: Litteratur-Kultur-Medier med specialisering i barn- och
ungdomslitteratur
Huvudområde: Litteratur-Kultur-Medier med specialisering i engelskspråkig
litteratur
Huvudområde: Litteratur-Kultur-Medier med specialisering i franskspråkig
litteratur
Huvudområde: Litteratur-Kultur-Medier med specialisering i jiddischlitteratur
Huvudområde: Litteratur-Kultur-Medier med specialisering i rysk litteratur
Huvudområde: Litteratur-Kultur-Medier med specialisering i skandinaviska
studier
Huvudområde: Litteratur-Kultur-Medier med specialisering i spanskspråkig
litteratur
Huvudområde: Litteratur-Kultur-Medier med specialisering i tyskspråkig
litteratur
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Degree of Master of Arts (60 credits)
Major: Literature-Culture-Media with specialization in Children’s and
Adolescent Literature
Major: Literature-Culture-Media with specialization in English Literature
Major: Literature-Culture-Media with specialization in French Literature
Major: Literature-Culture-Media with specialization in General Literature
Major: Literature-Culture-Media with specialization in German Literature
Major: Literature-Culture-Media with specialization in Russian Literature
Major: Literature-Culture-Media with specialization in Scandinavian Studies
Major: Literature-Culture-Media with specialization in Spanish Literature
Major: Literature-Culture-Media with specialization in Yiddish literature

Förkunskapskrav och urvalsmetod
Förkunskapskrav
För behörighet krävs examen från grundläggande högskoleutbildning (fil. kand.), med
90 högskolepoäng i den valda inriktningen på masterprogrammet.
Allmän litteratur (LITV): Fil kand i litteraturvetenskap, med 90 högskolepoäng i ämnet.
Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande engelska B, samt kunskaper i
svenska, danska eller norska.
Barn- och ungdomslitteratur (BARN): Fil kand i litteraturvetenskap, med 90
högskolepoäng i ämnet varav minst 60 högskolepoäng barnlitteratur. Dessutom krävs
kunskaper i engelska motsvarande engelska B, samt kunskaper i svenska, danska eller
norska.
Engelskspråkig litteratur (ENGE): Fil kand i engelsk litteraturvetenskap, med 90
högskolepoäng i ämnet. Dessutom krävs ett IELTS-test med totalt resultat minst 7.5
och där inget delprovsresultat får understiga 7.0. Undantag kan medges för sökande
med engelska som modersmål som har avlagt grundläggande högskoleutbildning vid
engelskspråkigt universitet.
Franskspråkig litteratur (FRAN): Fil kand i fransk litteraturvetenskap, med 90
högskolepoäng i ämnet. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande engelska
B.
Jiddischlitteratur (JIDD): Fil kand i jiddisch, med litteraturvetenskaplig inriktning, med
90 högskolepoäng i ämnet. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande
engelska B.
Ryskspråkig litteratur (RYSK): Fil kand i rysk litteraturvetenskap, med 90
högskolepoäng i ämnet. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande engelska
B.
Skandinaviska studier (SKAN): Fil kand i skandinavistik, med 90 högskolepoäng i
skandinavisk litteratur. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande engelska B,
samt kunskaper i svenska, danska eller norska.
Spanskspråkig litteratur (SPAN): Fil kand i spansk litteraturvetenskap, med 90
högskolepoäng i ämnet. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande engelska
B.
Tyskspråkig litteratur (TYSK): Fil kand i tysk litteraturvetenskap, med 90
högskolepoäng i ämnet. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande engelska
B.
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Urvalsmetod
Baseras på kandidatuppsats eller motsvarande, betyg på övriga relevanta kurser,
personligt brev med avsiktsförklaring (Letter of intent) samt intervjuer, i nu nämnd
ordning.
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4. Kursuppgifter
A Obligatoriska kurser LIVR50: LKM: En introduktion, 15 högskolepoäng
för hela programmet
LIVR51: LKM: Litterär teori och metod, 15 högskolepoäng
(2 år)
LIVR07: LKM: Examensarbete, masterkurs, 30 högskolepoäng
(eller: LIVR41: LKM: Examensarbete, magisterkurs, 15
högskolepoäng och
LIVR71: LKM: Examensarbete, masterkurs, 15 högskolepoäng)
Obligatoriska kurser
30 högskolepoäng ämnesspecifika kurser. En av dem skall vara
för inriktning ENGE
LIVR23: LKM: Engelskspråkig litteratur, 15 högskolepoäng eller
LIVR33: LKM: Samtida engelskspråkig litteratur, 15
högskolepoäng
Obligatoriska kurser
30 högskolepoäng ämnesspecifika kurser. En av dem skall vara
för inriktning FRAN
LIVR35: LKM: Franskspråkig litteratur i världen, 15
högskolepoäng eller
LIVR34: LKM: Att studera franskspråkig litteratur – en
introduktion, 15 högskolepoäng
Obligatoriska kurser
30 högskolepoäng ämnesspecifika kurser. En av dem skall vara
för inriktning RYSK
LIVR22: LKM: Fördjupning i rysk litteraturvetenskap, 15
högskolepoäng eller
LIVR37: LKM: Den ryska modernismen 1890-1928, 15
högskolepoäng
Obligatoriska kurser
30 högskolepoäng ämnesspecifika kurser. En av dem skall vara
för inriktning SPAN
LIVR52: LKM: Latinamerikansk litteratur under 1900-talet, 15
högskolepoäng eller
LIVR55: LKM: Samhällskritik och estetik i den samtida spanska
romanen, 15 högskolepoäng
Obligatoriska kurser
30 högskolepoäng ämnesspecifika kurser. En av dem skall vara
för inriktning LITV
LIVR03: LKM: Världslitteratur/Interkulturell förståelse, 15
högskolepoäng, eller
LIVR48: LKM: Svensk och dansk litterär kanon i
historiska och teoretiska perspektiv, 15 högskolepoäng
Obligatoriska kurser
30 högskolepoäng ämnesspecifika kurser. En av dem skall vara
för inriktning SKAN
LIVR45: LKM: Ibsen, Strindberg och det moderna dramat, 15
högskolepoäng, eller
LIVR66: LKM: Ungdomslitteraturens historia i Sverige, 15
högskolepoäng
Obligatoriska kurser
30 högskolepoäng ämnesspecifika kurser. En av dem skall vara
för inriktning TYSK
LIVR81: LKM: Den tyskspråkiga litteraturen efter murens fall, 15
högskolepoäng, eller
LIVR82: LKM: Tysk efterkrigslitteratur, 15
högskolepoäng
Obligatoriska kurser
30 högskolepoäng ämnesspecifika kurser. En av dem skall vara
för inriktning JIDD
LIVR73: LKM: Jiddischlitteratur efter 1945, 15 högskolepoäng,
eller
LIVR74: LKM: Jiddischmodernism, 1907-1954, 15
Högskolepoäng
Obligatoriska kurser
30 högskolepoäng ämnesspecifika kurser. En av dem skall vara
för inriktning BARN
LIVR65: LKM: Bilderboken idag, 15 högskolepoäng, eller
LIVR66: LKM: Ungdomslitteraturens historia i Sverige, 15
högskolepoäng

B Ämnesspecifika kurser
Ämnesspecifika kurser
LIVR23: LKM: Engelskspråkig litteratur, 15 högskolepoäng,
för inriktning ENGE
LIVR63: LKM: Amerikansk litteratur 1820-1945, 15
högskolepoäng,
LIVR43: LKM: Den viktorianska romanen, 15 högskolepoäng,
LIVR33: LKM: Samtida engelskspråkig litteratur, 15
högskolepoäng,
LIVR41: LKM: Examensarbete, magisterkurs, 15 högskolepoäng
eller annan kurs som väljs i samråd med programkoordinatorn
Ämnesspecifika kurser
LIVR35: LKM: Franskspråkig litteratur i världen,
för inriktning FRAN
15 högskolepoäng,
LIVR34: LKM: Att studera franskspråkig litteratur – introduktion,
15 högskolepoäng,
LIVR41: LKM: Examensarbete, magisterkurs, 15 högskolepoäng
eller annan kurs som väljs i samråd med programkoordinatorn
Ämnesspecifika kurser
LIVR22: LKM: Fördjupning i rysk litteraturvetenskap, 15
för inriktning RYSK
högskolepoäng,
LIVR36: LKM: Rysk film, 15 högskolepoäng,
LIVR37: LKM: Den ryska modernismen 1890-1928, 15
högskolepoäng,
LIVR41: LKM: Examensarbete, magisterkurs, 15 högskolepoäng
eller annan kurs som väljs i samråd med programkoordinatorn
Ämnesspecifika kurser
LIVR52: LKM: Latinamerikansk litteratur under 1900-talet, 15
för inriktning SPAN
högskolepoäng,
LIVR57: LKM: Don Quijote, 15 högskolepoäng,
LIVR58: LKM: Allt om Pedro Almodóvar, 15 högskolepoäng,
LIVR55: LKM: Samhällskritik och estetik i den samtida spanska
romanen, 15 högskolepoäng,
LIVR41: LKM: Examensarbete, magisterkurs, 15 högskolepoäng
eller annan kurs som väljs i samråd med programkoordinatorn
Ämnesspecifika kurser
LIVR03:LKM: Världslitteratur/interkulturell förståelse, 15
för inriktning LITV
högskolepoäng,
LIVR45: LKM: Ibsen, Strindberg och det moderna dramat, 15
högskolepoäng,
LIVR65: LKM: Bilderboken idag, 15 högskolepoäng
LIVR66: LKM: Ungdomslitteraturens historia i Sverige, 15
högskolepoäng,
LIVR48: LKM: Svensk och dansk litterär kanon i historiska och
teoretiska perspektiv, 15 högskolepoäng,
LIVR99: LKM: Den intermediala kulturens estetik, 15
högskolepoäng,
LIVR41: LKM: Examensarbete, magisterkurs, 15 högskolepoäng
eller annan kurs som väljs i samråd med programkoordinatorn
Ämnesspecifika kurser
LIVR45: LKM: Ibsen, Strindberg och det moderna dramat, 15
för inriktning SKAN
högskolepoäng,
LIVR66: LKM: Ungdomslitteraturens historia i Sverige, 15
högskolepoäng,
LIVR48: LKM: Svensk och dansk litterär kanon i historiska och
teoretiska perspektiv, 15 högskolepoäng,

Ämnesspecifika kurser
för inriktning TYSK

Ämnesspecifika kurser
för inriktning JIDD

Ämnesspecifika kurser
För inriktningen BARN

C Valfria kurser

LIVR41: LKM: Examensarbete, magisterkurs, 15 högskolepoäng
eller annan kurs som väljs i samråd med programkoordinatorn
LIVR81: LKM: Den tyskspråkiga litteraturen efter murens fall, 15,
högskolepoäng,
LIVR82: LKM: Tysk efterkrigslitteratur, 15 högskolepoäng,
LIVR83: LKM: Tyskspråkig litteraturvetenskap - arbetssätt och
ämnesfördjupning, 15 högskolepoäng,
LIVR41: LKM: Examensarbete, magisterkurs, 15 högskolepoäng
eller annan kurs som väljs i samråd med programkoordinatorn
LIVR73: LKM: Jiddischlitteratur efter 1945, 15 högskolepoäng,
högskolepoäng,
LIVR74: LKM: Jiddischmodernism, 1907-1954, 15
högskolepoäng,
LIVR41: LKM: Examensarbete, magisterkurs, 15 högskolepoäng
eller annan kurs som väljs i samråd med programkoordinatorn
LIVR65: LKM: Bilderboken idag, 15 högskolepoäng
LIVR66: LKM: Ungdomslitteraturens historia i Sverige, 15
högskolepoäng
LIVR41: LKM: Examensarbete, magisterkurs, 15 högskolepoäng
eller annan kurs som väljs i samråd med programkoordinatorn
I programmet ingår valfria kurser om totalt 30 poäng.
Den studerande kan välja en kurs på grundläggande eller
avancerad nivå inom eller utanför den egna inriktningen och inom
eller utanför den egna fakulteten. Kursvalet ska godkännas av
koordinator.

A Obligatoriska kurser
för etappavgång (1 år) LIVR51: LKM: Litterär teori och metod, 15 högskolepoäng, eller
LIVR50: LKM: En introduktion, 15 högskolepoäng
LIVR41: LKM: Examensarbete, magisterkurs, 15 högskolepoäng
Obligatoriska kurser
30 högskolepoäng ämnesspecifika kurser. En av dem skall vara
för inriktning ENGE
LIVR23: LKM: Engelskspråkig litteratur, 15 högskolepoäng eller
LIVR33: LKM: Samtida engelskspråkig litteratur, 15
högskolepoäng
Obligatoriska kurser
30 högskolepoäng ämnesspecifika kurser. En av dem skall vara
för inriktning FRAN
LIVR35: LKM: Franskspråkig litteratur i världen, 15
högskolepoäng eller
LIVR34: LKM: Att studera franskspråkig litteratur – en
introduktion, 15 högskolepoäng
Obligatoriska kurser
30 högskolepoäng ämnesspecifika kurser. En av dem skall vara
för inriktning RYSK
LIVR22: LKM: Fördjupning i rysk litteraturvetenskap, 15
högskolepoäng eller
LIVR37: LKM: Den ryska modernismen 1890-1928, 15
högskolepoäng
Obligatoriska kurser
30 högskolepoäng ämnesspecifika kurser. En av dem skall vara
för inriktning SPAN
LIVR52: LKM: Latinamerikansk litteratur under 1900-talet, 15
högskolepoäng, eller
LIVR55: LKM: Samhällskritik och estetik i den samtida spanska
romanen, 15 högskolepoäng

Obligatoriska kurser
för inriktning LITV

Obligatoriska kurser
för inriktning SKAN

Obligatoriska kurser
för inriktning TYSK
Obligatoriska kurser
för inriktning JIDD
Obligatoriska kurser
för inriktning BARN

30 högskolepoäng ämnesspecifika kurser. En av dem skall vara
LIVR03: LKM: Världslitteratur/interkulturell förståelse, 15
högskolepoäng, eller
LIVR48: LKM: Svensk och dansk litterär kanon i
historiska och teoretiska perspektiv, 15 högskolepoäng
30 högskolepoäng ämnesspecifika kurser. En av dem skall vara
LIVR45: LKM: Ibsen, Strindberg och det moderna dramat, 15
högskolepoäng, eller
LIVR66: LKM: Ungdomslitteraturens historia i Sverige, 15
högskolepoäng
30 högskolepoäng ämnesspecifika kurser. En av dem skall vara
LIVR81: LKM: Den tyskspråkiga litteraturen efter murens fall, 15
högskolepoäng, eller
LIVR82: LKM: Tysk efterkrigslitteratur, 15 högskolepoäng
30 högskolepoäng ämnesspecifika kurser. En av dem skall vara
LIVR73: LKM: Jiddischlitteratur efter 1945, 15 högskolepoäng,
eller
LIVR74: LKM: Jiddischmodernism, 1907-1954, 15 högskolepoäng
30 högskolepoäng ämnesspecifika kurser. En av dem skall vara
LIVR65: LKM: Bilderboken idag, 15 högskolepoäng, eller
LIVR66: LKM: Ungdomslitteraturens historia i Sverige, 15
högskolepoäng

B Ämnesspecifika kurser
Ämnesspecifika kurser LIVR23: LKM: Engelskspråkig litteratur, 15 högskolepoäng,
för inriktning ENGE
LIVR63: LKM: Amerikansk litteratur 1820-1945, 15
högskolepoäng,
LIVR43: LKM: Den viktorianska romanen, 15 högskolepoäng,
LIVR33: LKM: Samtida engelskspråkig litteratur, 15
högskolepoäng, eller annan kurs som väljs i samråd med
programkoordinatorn
Ämnesspecifika kurser
LIVR35: LKM: Franskspråkig litteratur i världen,
för inriktning FRAN
15 högskolepoäng eller
LIVR34: LKM: Att studera franskspråkig litteratur – en
introduktion, 15 högskolepoäng, eller annan kurs som väljs i
samråd med programkoordinatorn
Ämnesspecifika kurser
LIVR22: LKM: Fördjupning i rysk litteraturvetenskap, 15
för inriktning RYSK
högskolepoäng,
LIVR36: LKM: Rysk film, 15 högskolepoäng,
LIVR37: LKM: Den ryska modernismen 1890-1928, 15
högskolepoäng eller annan kurs som väljs i samråd med
programkoordinatorn
Ämnesspecifika kurser
LIVR52: LKM: Latinamerikansk litteratur under 1900-talet, 15
för inriktning SPAN
högskolepoäng,
LIVR57: LKM: Don Quijote, 15 högskolepoäng,
LIVR58: LKM: Allt om Pedro Almodóvar, 15 högskolepoäng,
LIVR55: LKM: Samhällskritik och estetik i den samtida spanska
romanen, 15 högskolepoäng
Ämnesspecifika kurser
LIVR03:LKM: Världslitteratur/interkulturell förståelse, 15
för inriktning LITV
högskolepoäng,

Ämnesspecifika kurser
för inriktning SKAN

Ämnesspecifika kurser
för inriktning TYSK

Ämnesspecifika kurser
för inriktning JIDD
Ämnesspecifika kurser
För inriktningen BARN

LIVR45: LKM: Ibsen, Strindberg och det moderna dramat, 15
högskolepoäng,
LIVR65: LKM: Bilderboken idag, 15 högskolepoäng,
LIVR66: LKM: Ungdomslitteraturens historia i Sverige, 15
högskolepoäng,
LIVR48: LKM: Svensk och dansk litterär kanon i historiska och
teoretiska perspektiv, 15 högskolepoäng,
LIVR99: LKM: Den intermediala kulturens estetik, 15
högskolepoäng, eller annan kurs som väljs i samråd med
programkoordinatorn
LIVR45: LKM: Ibsen, Strindberg och det moderna dramat, 15
högskolepoäng,
LIVR66: LKM: Ungdomslitteraturens historia i Sverige, 15
högskolepoäng,
LIVR48: LKM: Svensk och dansk litterär kanon i historiska och
teoretiska perspektiv, 15 högskolepoäng, eller annan kurs som väljs
i samråd med programkoordinatorn
LIVR81: LKM: Den tyskspråkiga litteraturen efter murens fall, 15,
högskolepoäng,
LIVR82: LKM: Tysk efterkrigslitteratur, 15 högskolepoäng
LIVR83: LKM: Tyskspråkig litteraturvetenskap - arbetssätt och
ämnesfördjupning, 15 högskolepoäng eller annan kurs som väljs i
samråd med programkoordinatorn
LIVR73: LKM: Jiddischlitteratur efter 1945, 15 högskolepoäng,
högskolepoäng,
LIVR74: LKM: Jiddischmodernism, 1907-1954, 15 högskolepoäng
eller annan kurs som väljs i samråd med programkoordinatorn
LIVR65: LKM: Bilderboken idag, 15 högskolepoäng
LIVR66: LKM: Ungdomslitteraturens historia i Sverige, 15
högskolepoäng

Litteratur – kultur – medier
Schematisk bild av programstrukturen
Master 2 år (studiegång med en 30-poängsuppsats)
HT år Obligatorisk kurs, LIVR50 LKM: En introduktion 15 hp
1
Obligatorisk kurs för inriktningen/Ämnesspecifik kurs/Valfri kurs 15 hp
VT år Ämnesspecifik kurs/Valfri kurs 15 hp
1
Valfri kurs/Ämnesspecifik kurs 15 hp
HT år Obligatorisk kurs, LIVR51 LKM: Litterär teori och metod 15 hp
2
Obligatorisk kurs för inriktningen /Ämnesspecifik kurs/Valfri kurs 15 hp
VT år Obligatorisk kurs, LIVR07 LKM: Masteruppsats 30 hp
2
Master 2 år (studiegång med två 15-poängsuppsatser)
HT år Obligatorisk kurs, LIVR50 LKM: En introduktion 15 hp
1
Obligatorisk kurs för inriktningen /Ämnesspecifik kurs/Valfri kurs 15 hp
VT år Ämnesspecifik kurs/Valfri kurs 15 hp
1
Obligatorisk kurs, LIVR41 LKM: Magisteruppsats 15 hp
HT år Obligatorisk kurs, LIVR51 LKM: Litterär teori och metod 15hp
2
Obligatorisk kurs för inriktningen /Ämnesspecifik kurs/Valfri kurs 15 hp
VT år Obligatorisk kurs, LIVR71 LKM: Examensarbete, masterkurs 15 hp
2
Valfri kurs/Ämnesspecifik kurs 15 hp
Master 1 år
HT år Obligatorisk kurs, LIVR50 LKM: En introduktion 15 hp eller LIVR51 LKM:
1
Litterär teori och metod 15 hp
Obligatorisk kurs för inriktningen 15 hp
VT år Ämnesspecifik kurs 15 hp
1
Obligatorisk kurs, LIVR41 LKM: Magisteruppsats 15 hp

