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1. Identifikation och grundläggande uppgifter 
1. Kurskod  ENG M11 
2. Kursens namn Engelsk litteraturvetenskap, magisterkurs 
3. Nivå A 
4. Högskolepoäng 30 
5. Beslutsuppgifter Fastställd av kursplanegruppen för området för humaniora och 

teologi 2008-02-12 
6. Ändringsuppgifter  
 
 
2. Allmänna uppgifter 
1. Huvudområde/n, om 

tillämpligt 
Engelska 

2. Ämne, om tillämpligt Engelska 
3. Typ av kurs och dess 

inplacering i 
utbildningssystemet 

Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en 
examen på såväl grundnivå som avancerad nivå. Kursen kan 
dessutom efter särskilt beslut ingå i viss yrkesexamen.  

4. Undervisningsspråk Undervisning sker på engelska 
 
 
3. Mål (jfr learning outcomes) 
  Efter avslutad delkurs ska den studerande 
1. Kunskap och förståelse • uppvisa goda kunskaper i den engelskspråkiga 

litteraturens historia 
• kunna redogöra för skilda epokers och genrers 

karakteristiska egenskaper samt kunna illustrera dessa 
med referenser till välkända verk 

• visa förtrogenhet med ett urval klassiska verk från olika 
perioder samt kunna exemplifiera hur dessa uppfattats 
och behandlats av forskare som representerar skilda 
forskningsinriktningar 

• kunna uppvisa fördjupade kunskaper i analys och 
tolkning av texter 

2. Vad gäller färdighet 
och förmåga 

• kunna använda grundläggande litteraturvetenskaplig 
terminologi på ett korrekt sätt inom ramen för 
självständiga närläsningar 

• klart, logiskt och på korrekt och stilistiskt adekvat 
engelska kunna presentera insikter förvärvade under 
självständigt studium av en självständigt identifierad 
problematik 

• kunna gestalta sambandet mellan det litterära verket 
och dess historiska kontext på ett upplysande sätt 

• kunna visa god förmåga att söka och finna relevant 
information, bl.a. i bibliotek och elektroniska 
hjälpmedel, och att hantera det vetenskapliga 
författandets formalia 

• kunna analysera ämnesrelaterat stoff utifrån olika 
teoretiska infallsvinklar och bedöma dessas relevans 
för en angiven problematik 
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• kunna redogöra för en eller flera sammanhängande 
företeelse/r i en litterär text inom ramen för en kort 
skriftlig utredning på vårdad och korrekt engelsk prosa 

3. Värderingsförmåga och 
förhållningssätt 

• kunna värdera egna och andras texter med avseende på 
vederhäftighet i argumentationen, klarhet och 
konsekvens i framställningen och överensstämmelse 
mellan angivna syften och uppnådda resultat. 

 
 
4. Kursinnehåll 
1. Kortare beskrivning av 

kursen och dess 
innehåll samt ev. olika 
delar 

I kursen studeras ett urval engelskspråkiga litterära verk från 
renässans till modern tid, valda så att de representerar skilda 
genrer och teman samt erbjuder underlag för tillämpning av 
olika litteraturvetenskapliga synsätt. Vid diskussionen av de 
litterära texterna tillämpas litteraturvetenskaplig terminologi 
samt perspektiv från både äldre och nyare litteraturforskning. 
I kursen introduceras dessa perspektiv bland annat genom 
studium av vetenskapligt material jämsides med de litterära 
texterna. Vidare undersöker och genomför den studerande en 
forskningsuppgift i en längre uppsats. 
 
Kursen består av följande delkurser: 

1. Engelskspråkig litteratur, 15 högskolepoäng 
2. Examensarbete, 15 högskolepoäng 

 
 
5. Undervisning och examination 
1. Tillämpade former för 

undervisningen, inkl. 
uppgift om 
obligatoriska delar 

Undervisningen sker i form av enskild handledning och 
seminarier. 

2. Examinationsformer Examination sker dels i form av en skriftlig tentamen, dels i 
form av fem korta inlämningsuppgifter med anknytning till de 
studerade verken. Examensarbetet examineras genom att 
läggas fram på ett seminarium. Opposition på ett annat 
examensarbete ingår i kursen. 

3. Ev. begränsningar av 
antalet 
examinationstillfällen 

 

 
 
6. Betyg 
1. Betygsskala Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd 

eller väl godkänd.  
2.  Grund för betyg på hel 

kurs 
För betyget godkänd på hela kurs krävs betyget godkänd på 
båda delkurserna. För betyget väl godkänd på hela kursen 
krävs betyget väl godkänd på examensarbetet och minst 
betyget godkänd på resterande högskolepoäng. 

3.  Möjlighet till 
kompletterande ECTS-

En in- eller utresande studerande har rätt att få 
kompletterande ECTS-betyg. Begäran om sådant ska göras till 
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betyg studievägledare senast 3 veckor efter kursstart. 
4.  Ev. olika betygsskalor 

på olika delar av kursen 
 

 
 
7. Förkunskapskrav 
1. Särskilda 

förkunskapskrav 
För tillträde till kursen krävs 90 högskolepoäng i engelska 
eller motsvarande kunskaper.  

 
 
8. Litteratur 
1. Litteratur För lista på litteratur och övriga läromedel, se bilaga. 
 
 
9. Övrigt 
1. Kursen ersätter ENG155. 
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan kurs får 

endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas till aktuellt 
anmälnings- och informationsmaterial. 

 


