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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2020-12-16 och
gäller från vårterminen 2021 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
90 hp varav minst 30 hp på G2F-nivå inom något av huvudområdena Engelska,
Litteraturvetenskap eller Filmvetenskap samt Engelska 6 eller B. Motsvarandebedömning
kan göras.
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. analysera och tolka hur jaget gestaltas i självbiografiska texter med hjälp av
litteraturvetenskapliga teorier, begrepp och metoder,
2. resonera kring ras, kön, klass, sexualitet, historia och kultur i analysen av självbiografiska

texter,
3. diskutera och kritiskt värdera litteraturvetenskapliga artiklar och tillämpa dem i analysen
av primärtexter och
4. uttrycka sig stilsäkert, välstrukturerat och analytiskt övertygande på engelska.
Innehåll
I kursen introduceras självbiografin som en komplex och mångskiftande genre med ett ofta
svårgripbart "jag" i centrum. Med mer eller mindre konventionella eller experimentella
självbiografier publicerade av amerikanska kvinnor mellan 1968 och 2020 som utgångspunkt
studeras självbiografiska grepp och gester; hur "jaget" förhandlas fram, förvandlas och
omförhandlas i förhållande till olika kulturella och samhälleliga kontexter och normer;
distinktionen mellan verklighet och fiktion; intertextualitet och intersektionalitet; samt hur
den självbiografiska texten kan ligga till grund för en diskussion kring ras, kön, klass,
sexualitet, kultur och historia.
Undervisningen sker i form av seminarier till vilka studenterna läser ett antal artiklar som är
relevanta för kursens innehåll och tillämpar dessa i en analys av primärtexter.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Lärandemål 1-4 examineras genom individuella skriftliga och muntliga uppgifter.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt pedagogiskt stöd på grund
av dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad
examination eller att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i
kursen. Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och
synpunkter är ett av underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande
regelverk. Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.
Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet
reglerar studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.

