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LV2162 Ekokritisk fördjupningskurs: Det goda livet, 7,5
högskolepoäng
Advanced Studies in Ecocriticism: The Good Life, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion 2017-0612 att gälla från och med 2017-06-12, höstterminen 2017.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Inplacering

Huvudområde

Fördjupning

Litteraturvetenskap

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs avslutade kurser om minst 180 hp på grundnivå, varav
minst 90 hp med progression i något ämne, där det ingår ett kandidatexamensarbete om
minst 15 hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som
har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs
språkkunskaper motsvarande Engelska A/Engelska 5.
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

• redogöra för motivet "det goda livet" och olika representationer av detta, deras
särdrag och likheter i västerländsk litteratur.
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• redogöra för några föreställningar om "det goda livet" från andra kulturområden än
västerlandet.
• redogöra för grundläggande ekokritiska begrepp och teorier med relevans för idéer
om och representationer av "det goda livet"

Färdigheter och förmåga

• visa förmåga att självständigt analysera berättande om "det goda livet" genom att
använda olika teoretiska begrepp och perspektiv
• visa förmåga att anlägga historiska perspektiv på berättande om "det goda livet"
• visa förmåga att göra kulturöverskridande jämförelser av motivet i litteratur från
olika tider och länder
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• anlägga ett ekokritiskt perspektiv på föreställningar om "det goda livet" och
angränsande motiv
• självständigt förhålla sig till frågor rörande konventioner inom berättande om "det
goda livet"

Kursen är hållbarhetsfokuserad, vilket innebär att minst ett av kursens lärandemål
tydligt visar att kursens innehåll uppfyller minst ett av Göteborgs universitets fastställda
kriterier för hållbarhetsmärkning. Detta innehåll utgör även kursens huvudsakliga
fokus.
Innehåll

Många av de föreställningar vi får om det goda livet kommuniceras genom litteratur romaner, reseskildringar, sångtexter, essäer med mera. Under kursen studeras några av
dessa litterära representationer av det goda livet och sätts i relation till ekokritisk
teoribildning kring frågor om hållbarhet och litterär representation. Förutom att
kritiskt granska vad ett hållbart, gott liv kan vara, ställs också frågan om litteraturens
konstans och förändring i sättet att gestalta dessa "goda liv", vare sig det gäller
individuellt leverne eller samhällsorganisation, varifrån idéinnehållet kommer och vilken
roll litterär stil och estetik spelar i gestaltningen. De litterära exemplen hämtas från
såväl västerländsk litteratur som från öst, syd och nord.
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Former för undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och studenternas muntliga
presentationer. En väsentlig del av kursen består av individuell inläsning och
individuella förberedelser.
Undervisningsspråk: svenska och engelska
Former för bedömning

Kursen examineras genom individuella skriftliga hemuppgifter, muntliga presentationer
och aktivt deltagande i kursens seminarier med egna inlägg.
Student är skyldig att behålla kopia på tentamen tills dess den är betygsatt och
återlämnad. Den som godkänts i tentamen får inte undergå förnyat prov för högre
betyg. Student har inte heller rätt att återkalla inlämnad tentamen och på så vis undvika
att betygsättas. För den student som underkänts i tentamen ges möjlighet till förnyat
prov vid högst fyra tillfällen.
Studenten äger, om det är praktiskt möjligt, rätt till byte av examinator efter att ha
underkänts två gånger på samma examination. En sådan anmälan ställs till ämnets
studierektor och ska vara skriftlig.
I de fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar bereds studenten
möjlighet att med med utgångspunkt i kursens tidigare uppläggning tentera vid tre
provtillfällen (inklusive det ordinare provtillfället) under en tid av ett år.

Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För betyget Godkänd krävs närvaro och aktivt deltagande med egna inlägg i kursens
seminarier samt godkända skriftliga och muntliga examinationsuppgifter. För betyget
Väl godkänd krävs att studenten på ett synnerligen produktivt och kritiskt reflekterande
sätt visat kunskaper och färdigheter samt bidragit till det gemensamma lärandet i
kursens olika moment. Betyget Godkänd kan inte ändras till Underkänd på studentens
begäran. Examinator har möjlighet att begära kompletteringar av tentamen för betyget
Godänd och ange tidsram för detta. Kompletteringsuppgift ska delges studenten
skriftligt och inlämnas inom av läraren utsatt tid.
Kursvärdering

Institutionen ansvarar för att kursvärdering systematiskt och regelbundet utförs och
sammanställs i enlighet med styrdokument för kursvärdering vid Institutionen för
litteratur, idéhistoria och religion.
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Övrigt

Viss undervisning kan ske på engelska.
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