
Dnr: ENGC92/20202

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Engelska

Kursplan

Engelskspråkig litteratur och teori

Kurskod: ENGC92

Kursens
benämning:

Engelskspråkig litteratur och teori
English literature and theory

Högskolepoäng: 7.5
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Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som
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Huvudområde:
ENA (Engelska)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2020-03-03 och gäller från
höstterminen 2020 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
ENGA34 Introduktion till engelskspråkig litteratur (7.5 hp), ENGB63 Engelskspråkig litteratur före 1800
(7.5 hp) och ENGB64 Engelskspråkig litteratur efter 1800 (7.5 hp), eller 60 hp inom huvudområdet
Engelska. Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för och sammanfatta olika litterära och kulturella teorier,
2. tillämpa litteraturteoretiska begrepp och perspektiv vid analys av engelskspråkig litteratur och
3. uttrycka sig strukturerat och övertygande på akademisk engelska med korrekt hantering av källor.

Innehåll



Under kursen arbetar studenten med litteraturteori som tillämpas på texter från den engelskspråkiga
världen. Kursen belyser förhållandet mellan litteratur och samhälle genom studium av litteratur- och
kulturvetenskapliga teorier och perspektiv, såsom postkoloniala, marxistiska, ekokritiska och
genusrelaterade teorier. Studenten utvecklar genom analys av texter sin förtrogenhet med teoribildningar
samt sin medvetenhet om litterära texters betydelse och funktioner.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål 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.

Kursen ENGC92 överlappar med och kan inte ingå i samma examen som kursen ENGC90.


