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Programkod: HAENG 

 

Programmets benämning:  Masterprogram i engelska 

 Master programme in English 

Högskolepoäng/ECTS: 120 

Beslut om inrättande:  Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid fakulteten 
för humaniora och samhällsvetenskap 2022-10-11 att gälla 
studenter antagna från och med ht 2023. 

Undervisningsspråk: Engelska 

Utbildningsnivå: Avancerad 

Examenskategori: Generell masterexamen med möjlig avgång för magisterexamen 
 

Behörighetskrav 
 

Kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i huvudområde 
engelska, eller motsvarande. Examensarbete/uppsats om minst 15 
hp på G2E-nivå eller motsvarande ska ingå. Engelska på 
gymnasienivå 6/B. 
 

 

 

 

 

Inledning 
Engelska är ett av samtidens viktigaste språk globalt med en utpräglad närvaro i offentligheten 
såväl som i mångas privatliv. Studiet av engelskans bruk och kulturyttringar har därför påtaglig 
relevans och många tillämpningsmöjligheter i en rad domäner, så som inom utbildning och 
akademi, politik, media och näringsliv. Masterprogrammet i engelska erbjuder fördjupade 
kunskaper inom huvudområdet engelska, med inriktning mot språkvetenskap eller 
litteraturvetenskap. Kurser med dessa inriktningar kan också kombineras inom vald inriktning. 
  
Programmets inriktningar förenas av temat ”engelska i samtiden”. Den språkvetenskapliga 
inriktningen omfattar kurser som berör olika grenar av tillämpad språkvetenskap, med ett 
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övergripande fokus på perspektiv och metoder för att studera och förstå språkbruk som social 
interaktion, kognition, text och diskurs. Den litteraturvetenskapliga inriktningen omfattar 
kurser som på olika sätt berör kulturella och litterära förhandlingar av samtiden, med en 
tonvikt på historiska och geografiska kontextualiseringar och kritiska perspektiv. Programmets 
kurser fokuserar samtida språkbruk och material, såväl som samtida teorier och metoder, och 
är starkt knutna till ämnesmiljöns forskning. Kurserna behandlar inte bara det engelska 
språket och den engelska litteraturen i sig, utan även hur språkliga och litterära perspektiv kan 
belysa samhälleliga fenomen, problem och utvecklingar. 
  
Programmet riktar sig till studenter som är intresserade av att förstå världen genom språket 
och litteraturen, såväl som att förstå engelskans roll i världen. Programmet är ämnat att vara 
forskningsförberedande, men ger också färdigheter i analytiskt och kritiskt forsknings- och 
utvecklingsarbete som kan tillämpas i alla domäner där språk, kultur och kommunikation är 
centrala. 
 

Utbildningens mål 

Nationella mål för masterexamen  

Kunskap och förståelse  
För masterexamen skall studenten  

 visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett 
kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar samt 
fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete och  

 visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.  
 

Färdighet och förmåga  
För masterexamen skall studenten  

 visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och 
hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad 
information,  

 visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera 
frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter 
inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera 
detta arbete,  

 visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt 
klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som 
ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper och  

 visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för 
att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.  

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt  
För masterexamen skall studenten  

 visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till 
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska 
aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,  

 visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 
människors ansvar för hur den används och  

 visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 
kunskapsutveckling.  

 
Självständigt arbete 
För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 
självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 hp inom huvudområdet för utbildningen. 
Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 hp, dock minst 15 hp, om studenten redan 
har fullgjort ett självständigt arbete om minst 15hp inom huvudområdet på avancerad nivå, 
eller motsvarande från utländsk utbildning.  
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Nationella mål för magisterexamen  

Kunskap och förståelse  
För magisterexamen skall studenten  

 visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl 
överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt 
i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete och  

 visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.  
 

Färdighet och förmåga  
För magisterexamen skall studenten  

 visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa 
företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,  

 visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera 
och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,  

 visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och 
den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper och  

 visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för 
att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.  

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt  
För magisterexamen skall studenten  

 visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till 
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska 
aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,  

 visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 
människors ansvar för hur den används och  

 visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 
kunskapsutveckling.  

 

Självständigt arbete  
För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp inom huvudområdet på avancerad nivå. 

 

Utbildningens upplägg  
Utbildningen följer endera av två inriktningar, språkvetenskaplig eller litteraturvetenskaplig, 
med stor möjlighet att kombinera kurser från endera inriktningen. Första terminen består av 
obligatoriska kurser, varefter inriktningarnas studiegång baseras på valbara kurser som erbjuds 
inom programmet och valfria kurser vid lärosätet eller vid andra lärosäten i landet. Under 
termin 3 (eller senare för halvfartsstudenter) är det möjligt att välja studier utomlands. Utöver 
respektive inriktnings obligatoriska introduktionskurs och examensarbete beror den exakta 
studiegången på studentens studietakt och antagningsår, såväl som individuella val. 
  
Utbildningen sker på distans, med viss möjlighet till handledd studieaktivitet på campus inom 
vissa kurser. Föreläsningar, seminarier och grupparbeten utgör de huvudsakliga 
undervisningsformerna. Examinationsformerna är huvudsakligen individuella skriftliga 
inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar, men andra former kan förekomma som 
framgår av varje kursplan. Programmets kan läsas på hel- eller halvfart. 
 

Utbildningens innehåll 
Programmets struktur är öppen vilket ger studenten stor valfrihet, både vad gäller egen 
profilering och studietakt. Nedan presenteras förväntad studiegång vid helfartsstudier. Vilka 
kurser som är obligatoriska för den första terminen respektive valbara inom inriktningen för 
påföljande terminer beror på studentens studietakt och antagningsår, då kurserna ges enligt ett 
rullande schema. Val och studieplanering görs i samråd med studie- och karriärvägledare eller 
programledare. Observera att de i programmet ingående kurserna kan ha andra namn samt ges 
i en annan följd än vad som anges här. 
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Språkvetenskaplig inriktning 

Masterexamen 

Termin 1 
– Teorier och metoder i språkvetenskaplig forskning, 15 hp (obligatorisk) 
– Andraspråksinlärning – sociala perspektiv, 7,5 hp eller Tal och social interaktion, 7,5 hp, 
beroende på antagningsår (obligatorisk) 
– Språk och sociala medier, 7,5 hp eller Tvåspråkighet, 7,5 hp, beroende på antagningsår 
(obligatorisk) 
  

Termin 2 
– Valbara kurser inom engelsk språkvetenskap, 15 hp 
– Valfria kurser, 15 hp 
  

Termin 3 
– Valbara kurser inom engelsk språkvetenskap, 15 hp 
– Valfria kurser, 15 hp 

eller 
– Utlandsstudier, 30 hp 
  

Termin 4 
Självständigt arbete inom engelsk lingvistik (Master), 30 hp (obligatorisk) 
 

Magisterexamen 

Termin 1 
– Teorier och metoder i språkvetenskaplig forskning, 15 hp (obligatorisk) 
– Andraspråksinlärning – sociala perspektiv, 7,5 hp eller Tal och social interaktion, 7,5 hp, 
beroende på antagningsår (obligatorisk) 
– Språk och sociala medier, 7,5 hp eller Tvåspråkighet, 7,5 hp, beroende på antagningsår 
(obligatorisk)  
 

Termin 2 
– Självständigt arbete inom engelsk lingvistik (Master), 15 hp 
– Valfria kurser, 15 hp 
  

Valbara kurser i engelsk språkvetenskap som erbjuds inom programmet 
– Andraspråksinlärning: Sociala perspektiv, 7,5 hp 
– Använda korpusar i språkforskning, 7,5 hp 
– Kritiska ansatser till språk och diskurs, 7,5 hp 
– Språk och genus, 7,5 hp 
– Språk och sociala medier, 7,5 hp 
– Språk och tanke, 7,5 hp 
– Statistik i språkvetenskaplig forskning, 7,5 hp 
– Tal och social interaktion, 7,5 hp 
– Tvåspråkighet, 7,5 hp 
– Forskningspraktik: Engelsk språkvetenskap, 7,5 hp 
 

Valfria kurser 
Studenten kan välja bland de valbara kurserna i engelsk språkvetenskap, bland de valbara 
kurserna i engelsk litteraturvetenskap eller bland andra kurser vid lärosätet eller vid annat 
svenskt lärosäte.   
  

Litteraturvetenskaplig inriktning 

Masterexamen 

Termin 1 
– Teoretiska perspektiv på litterära och kulturella förhandlingar, 15 hp (obligatorisk) 
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– Dystopi och apokalyps, 7,5 hp, Kvinnliga författares science fiction och fantasy, 7,5 hp eller 
Science fiction och interkulturella möten, 7,5 hp, beroende på antagningsår (obligatorisk) 
– Romaner av afrikansk-amerikanska kvinnliga författare, 7,5 hp, Afrikansk populärlitteratur, 
7,5 hp eller Det självbiografiska jaget under förhandling, 7,5 hp, beroende på antagningsår 
(obligatorisk) 
  

Termin 2 
– Valbara kurser inom engelsk litteraturvetenskap, 15 hp 
– Valfria kurser, 15 hp 
  

Termin 3 
– Valbara kurser inom engelsk litteraturvetenskap, 15 hp 
– Valfria kurser, 15 hp 

eller 
– Utlandsstudier, 30 hp 
  

Termin 4 
Självständigt arbete inom engelskspråkig litteratur (Master), 30 hp (obligatorisk) 
 

Magisterexamen 

Termin 1 
– Teoretiska perspektiv på litterära och kulturella förhandlingar, 15 hp (obligatorisk) 
– Dystopi och apokalyps, 7,5 hp, Kvinnliga författares science fiction och fantasy, 7,5 hp eller 
Science fiction och interkulturella möten, 7,5 hp, beroende på antagningsår (obligatorisk) 
– Romaner av afrikansk-amerikanska kvinnliga författare, 7,5 hp, Afrikansk populärlitteratur, 
7,5 hp eller Det självbiografiska jaget under förhandling, 7,5 hp, beroende på antagningsår 
(obligatorisk) 
  

Termin 2 
– Självständigt arbete inom engelskspråkig litteratur (Master), 15 hp 
– Valfria kurser, 15 hp 
 

Valbara kurser i engelsk litteraturvetenskap som erbjuds inom programmet 
– Afrikansk populärkultur från den postkoloniala romanen till samtida serier, 7,5 hp 
– Det självbiografiska jaget under förhandling: amerikanska kvinnors självbiografier 1968–
2020, 7,5 hp 
– Dystopi och apokalyps, 7,5 hp 
– Kvinnliga författares science fiction och fantasy, 7,5 hp 
– Romaner av afrikansk-amerikanska kvinnliga författare, 7,5 hp 
– Science fiction och interkulturella möten, 7,5 hp 
  

Valfria kurser 
Studenten kan välja bland de valbara kurserna i engelsk litteraturvetenskap, bland de valbara 
kurserna i engelsk språkvetenskap eller bland andra kurser vid lärosätet eller vid annat svenskt 
lärosäte.   
 

Examensbenämning 
Filosofie magisterexamen 
Huvudområde: Engelska 
Degree of Master of Arts (60 credits) 
Major: English 
 
Filosofie masterexamen 
Huvudområde: Engelska 
Degree of Master of Arts (120 credits) 
Major: English 
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Tillgodoräknande av kurs 
Student äger enligt högskoleförordningen kap 6 §§6-8 efter prövning rätt att tillgodoräkna sig 
tidigare studier. 
 

Övrigt 
Regler för grundutbildningen vid Karlstads universitet reglerar studenters och anställdas 
skyldigheter och rättigheter.  
 
Tidigare version av utbildningsplanen är fastställd: 
2021-10-28, dnr HS 2021/848, att gälla från och med ht 2022 
 
 

 


