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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2022-03-02 och
gäller från höstterminen 2022 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
90 hp varav minst 30 hp på G2F-nivå inom något av huvudområdena Engelska,
Litteraturvetenskap eller Filmvetenskap samt gymnasiets Engelska 6 eller B.
Motsvarandebedömning kan göras. 

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. sammanfatta och värdera litteratur- och kulturteoretiska texter, 
2. redogöra för, bedöma och kritiskt resonera kring litteratur- och kulturteorier, 
3. utifrån texter utveckla egna litteratur- och kulturteoretiska resonemang och



4. uttrycka sig stilsäkert, välstrukturerat och analytiskt övertygande på engelska.

Innehåll
Kursen presenterar teorier och forskning om relationen mellan litteratur i bred mening och
samhället, med speciellt fokus på litteraturens roll i kulturella förhandlingar i samband med
samhällsförändringar. Litteraturens relativa autonomi i relation till samhället i olika
geografiska och historiska kontexter studeras. Kursens fyra tematiska inriktningar belyser
litteraturens roll i förhandlingar kring världen, människan, det förgångna och framtiden, samt
litteraturmarknaden.

Kursen består av inläsning av teoretiska texter som diskuteras och behandlas i
seminarieform samt genom muntliga och skriftliga uppgifter. 

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Lärandemål 1-4 examineras genom individuella skriftliga uppgifter. 
Lärandemål 1-3 examineras även genom muntliga uppgifter. 

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om riktat 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.


