Humanistiska och teologiska fakulteterna

ENGX54, Engelska: Litteraturvetenskaplig inriktning (91-120
hp), 30 högskolepoäng
English: Literary Option (91-120), 30 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2014-06-24 att gälla från och med
2014-09-01, höstterminen 2014.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs och erbjuds studenter som behöver 120hp engelska
för att vara behöriga till KPU (Kompletterande Pedagogisk Utbildning).
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Engelska med specialisering i engelsk
litteraturvetenskap

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för centrala frågeställningar och begrepp inom engelsk
litteraturvetenskap,
• kunna på en fördjupad nivå redogöra för de litteraturvetenskapliga områden den
studerande valt att fokusera på,

Färdighet och förmåga
• kunna självständigt formulera relevanta forskningsfrågor baserade på
kurslitteraturen,
• kunna diskutera litteraturvetenskapliga frågor skriftligt och muntligt med adekvat
vokabulär och på en relativt hög teoretisk nivå,
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• kunna såväl muntligt som skriftligt på en fördjupad nivå sammanfatta och
redogöra för valda delar av den engelska litteraturvetenskapen,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna identifiera vetenskapligt giltiga argument och skilja dem från vetenskapligt
ogiltiga,
• kunna med vetenskaplig medvetenhet kritiskt värdera information och källor,
• kunna diskutera litteratur och litteraturvetenskap i förhållande till samhället i
övrigt, exempelvis med avseende på etnicitet, genus och klass.

Kursens innehåll
Syftet med kursen är att både bredda och fördjupa studenternas kunskaper i engelska
och engelsk litteraturvetenskap, utan att specificera de områden inom vilka denna
fördjupning och breddning ska ske. Istället präglas kursen av stor valfrihet, i det att
studenterna väljer sina kurser i samråd med biträdande studierektor för ämnet
engelska (eller motsvarande befattningshavare).
Kursen består av följande delkurser:
1. Valbar kurs i engelsk litteraturvetenskap (15 hp), alternativt två eller tre valbara
kurser i engelsk litteraturvetenskap (15 hp sammanlagt).
2. Litteraturvetenskaplig uppsats (15 hp), alternativt valbar kurs i engelsk
litteraturvetenskap (15 hp), alternativt två eller tre valbara kurser i engelsk eller
allmän litteraturvetenskap, varav minst en måste behandla modern litteratur (15
hp sammanlagt).
De valbara kurserna är normalt sett kurser som ges på avancerad nivå i Lund, men
även kurser på andra nivåer och på andra lärosäten kan väljas, efter överenskommelse
med biträdande studierektor för engelska (eller motsvarande befattningshavare).
Den som väljer att skriva en litteraturvetenskaplig uppsats, gör detta om litteratur på
engelska tillsammans med de studenter som läser engelskas kandidatnivå (ENGK01
eller motsvarande) med litteraturvetenskaplig inriktning. Eftersom detta är en kurs på
avancerad nivå, förväntas dock uppsatsen vara på en högre vetenskaplig nivå än en
genomsnittlig godkänd kandidatuppsats för att bli godkänd.
Kurser i allmän (komparativ) litteraturvetenskap kan undantagsvis ingå bland de
valbara kurserna, under förutsättning att de ges på engelska och åtminstone delvis
behandlar engelskspråkig skönlitteratur. Även andra relevanta kurser kan
undantagsvis ingå, under förutsättning att de godkänts av biträdande studierektor för
engelska eller motsvarande befattningshavare.

Kursens genomförande
Undervisningen bedrivs normalt i form av seminarier och självstudier, i enlighet med
respektive kursplan för de valbara kurserna. Även distansundervisning, exempelvis via
undervisningsplattform, kan förekomma, till exempel i de fall då studenter väljer att
läsa lämpliga kurser vid andra lärosäten.
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Kursens examination
Delkurs 1 examineras i enlighet med kursplanen/kursplanerna för den valda kursen/de
valda kurserna.
Delkurs 2 examineras genom uppsats och opposition i samband med slutseminarium
om man väljer att skriva en 15hp-uppsats. I annat fall i enlighet med
kursplanen/kursplanerna för den valda kursen/de valda kurserna.
Uppsatser som godkänns vid HT-fakulteterna kan med fördel registreras i LUP Student
Papers. Den studerande ansvarar själv för att den version av uppsatsen som har
examinerats och godkänts läggs in i LUP Student Papers (pdf-format).
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd på hela kursen krävs minst betyget godkänd på båda
delkurserna. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på
båda delkurserna.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs kandidatnivå (90 hp) i engelska med litteraturvetenskaplig
inriktning.

Övrigt
1. Kursgivande institution/avdelning: Språk- och litteraturcentrum/engelska
2. Delkursernas namn på engelska: (1) Elective course in English literature (15
credits), alteratively two or three courses in English literature (15 credits in total);
(2) Literary essay (15 credits). Alternatively: Elective course in English literature
(15 credits). Alternatively: Two or three elective courses in English or comparative
literature, one of which must deal with modern literature (15 credits in total)
3. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen.
4. Kursen ersätter i någon mån ENG154, men är i nuvarande form inte någon
magisterkurs med magisteruppsats, då Lunds universitet inte längre utfärdar
magisterexamen i engelska.
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Prov/moment för kursen ENGX54, Engelska: Litteraturvetenskaplig
inriktning (91-120 hp)
Gäller från H14
1401 Valbar kurs i engelsk litteraturvetenskap, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1402 Litteraturvetenskaplig uppsats, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1403 Valbar kurs i engelsk eller allmän litteraturvetenskap, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

