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Huvudområde:
ENA (Engelska)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2018-02-07 och gäller
från höstterminen 2018 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Engelska 1-30 hp, samt minst 15 hp av Engelska 31-60 hp godkända vid kursstart, eller motsvarande.

Lärandemål
Kursen innehåller tre delkurser med specifika mål enligt nedan. Studenten väljer antingen delkurs 1a
eller delkurs 1b. Vid val av 1a läser studenten även delkurserna 2a och 3a. Vid val av 1b läser
studenten även delkurserna 2b och 3b.

Delkurs 1a. Språkvetenskaplig fördjupning, 7,5 hp

Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
1. sammanfatta och kritiskt värdera sekundärmaterial inom olika språkvetenskapliga områden och
tillämpa kunskaperna på primärmaterial och
2. redogöra för de senaste forskningsmetoderna inom språkvetenskapen och värdera hur de olika
metoderna lämpar sig för olika språkvetenskapliga forskningsfrågor.

Delkurs 1b. Engelskspråkig litteratur 7,5 hp

Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
1. redogöra för olika litterära och kulturella teorier, inklusive frågor kring genus, sexualitet, klass och
etnicitet och
2. tillämpa teoretiska begrepp och synsätt i egna analyser av engelskspråkig litteratur.

Delkurs 2a. Självständigt studium i språkvetenskaplig forskning, 7,5 hp



Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
1. söka, sammanfatta och värdera publicerad språkvetenskaplig forskning med avseende på relevans,
metodologiskt angreppssätt och resultat och
2. reflektera över och kritiskt värdera metoder för att hitta språkvetenskapliga informationskällor.

Delkurs 2b. Fördjupning i engelskspråkig litteratur, 7,5 hp

Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
1. redogöra för utmärkande drag i engelskspråkig skönlitterär text och
2. redogöra för, kritiskt diskutera och tillämpa teoretiska perspektiv på engelskspråkig skönlitterär text.

Delkurs 3a. Uppsatsarbete, språkvetenskap, 15 hp

Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
1. formulera en väl definierad forskningsfråga inom det språkvetenskapliga fältet,
2. identifiera och kritiskt använda relevanta sekundärkällor i analysen av empiriska data,
3. tillämpa språkvetenskapliga arbets- och analysmetoder i ett självständigt fördjupningsarbete med
teoretisk förankring,
4. följa gällande riktlinjer för källhänvisningar,
5. presentera en språkvetenskaplig undersökning och dess resultat på ett välformulerat, klart och
överskådligt sätt
6. diskutera och försvara eget vetenskapligt arbete och
7. granska, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten.

Delkurs 3b. Uppsatsarbete, litteratur, 15 hp

Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
1. formulera en väl definierad forskningsfråga eller övergripande tes inom engelskspråkig
litteraturvetenskap,
2. identifiera och kritiskt använda relevanta sekundärkällor i analysen av primärkällor,
3. tillämpa litteraturvetenskapliga arbets- och analysmetoder i ett självständigt fördjupningsarbete med
teoretisk förankring,
4. följa gällande riktlinjer för källhänvisningar,
5. presentera analyser av skönlitteratur och deras resultat på ett välformulerat, klart och överskådligt
sätt och
6. diskutera och försvara egna vetenskapliga arbeten och
7. granska, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten.

Innehåll
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Studenten förutsätts
aktivt delta i undervisningen.

Kursen består av följande delkurser:

Delkurs 1a. Språkvetenskaplig fördjupning, 7,5 hp
Delkursen förenar teoretiska och metodologiska perspektiv på språkvetenskap, med fokus på kritisk
granskning av språkvetenskapliga begrepp och teorier. Studenterna blir bekanta med allmän såväl som
tillämpad lingvistik samt tillämpar sin kunskap på primärdata.

Delkurs 1b. Engelskspråkig litteratur, 7,5 hp
Under delkursen arbetar studenten med litteraturteori och engelskspråkiga texter och utvecklar på så
sätt sin medvetenhet om litterära texters betydelse och funktioner.

Delkurs 2a. Självständigt studium i språkvetenskaplig forskning, 7,5 hp
Delkursen har ett tematiskt fokus på den senaste utvecklingen inom det språkvetenskapliga fältet.



Studenten erbjuds ett antal valbara ämnen och presenterar en forskningsöversikt av det valda området.
Översikten baseras på abstracts och artiklar som studenten självständigt söker fram och sammanställer.

Delkurs 2b. Fördjupning i engelskspråkig litteratur, 7,5 hp
Delkursen består av ett urval av skönlitterära texter och relaterade sekundärkällor baserat på lärarens
specialkompetens. Urvalet kan exempelvis baseras på period, genre, tema, författarskap eller liknande.

Delkurs 3a. Uppsatsarbete, språkvetenskap, 15 hp
Delkursen utgörs av en självständig undersökning av ett begränsat område inom engelsk
språkvetenskap redovisad i en handledd uppsats som seminariebehandlas. Student som inte fått sin
uppsats godkänd kan, i överenskommelse med examinator och i mån av resurser, erhålla ytterligare
handledning under en begränsad tidsperiod upp till sex månader efter det att kursen är avslutad.

Delkurs 3b. Uppsatsarbete, litteratur, 15 hp
Delkursen utgörs av en självständig undersökning av ett begränsat område inom engelskspråkig
litteratur redovisad i en handledd uppsats som seminariebehandlas. Student som inte fått sin uppsats
godkänd kan, i överenskommelse med examinator och i mån av resurser, erhålla ytterligare
handledning under en begränsad tidsperiod upp till sex månader efter det att kursen är avslutad.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Delkurs 1a: Båda lärandemålen examineras genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter och
aktivt deltagande vid seminarier.

Delkurs 1b: Båda lärandemålen examineras genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter.

Delkurs 2a: Lärandemål 1 examineras genom en individuell muntlig presentation. Lärandemål 2
examineras genom en individuell muntlig och skriftlig uppgift.

Delkurs 2b: Båda lärandemål examineras individuellt muntligt vid ett seminarium.

Delkurs 3a: Samtliga lärandemål examineras genom en uppsats som försvaras vid ett seminarium där
studenten även ska opponera på en annan students uppsats.

Delkurs 3b: Samtliga lärandemål examineras genom en uppsats som försvaras vid ett seminarium där
studenten även ska opponera på en annan students uppsats.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget
Väl godkänd på hel kurs krävs Väl godkänd på minst 2 delkurser, varav den ena skall vara delkurs
3a/3b, Uppsatsarbete.

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
Kurserna ENGL13, ENGL03 och ENACL1 får ej samtidigt med kursen ENGCG1 ingå i examen.
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.
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