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Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2019-12-16 och senast reviderad 2022-0520. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2022-05-20, höstterminen 2022.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår som valbar kurs i masterprogrammet i Litteratur – kultur – medier. Den
ges även som fristående kurs och kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå
som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Litteratur-Kultur-Medier med
specialisering i engelskspråkig litteratur

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 både generella och djupgående kunskaper om samtida
engelskspråkig litteratur,

• på ett förtroget sätt kunna redogöra för samtida litteraturvetenskapliga teorier
och deras tillämpning vid läsning av litterära texter,
• kunna redogöra för förhållandet mellan litterära verk och de mångfacetterade
kulturella och historiska kontexter ur vilka de härstammar och vilka de förhåller
sig till,
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Färdighet och förmåga
• kunna formulera, vidhålla och underbygga analyser av litterära texter, med hjälp
av historisk information och teoretiska angreppssätt,
• kunna presentera analyser av litterära texter och deras kontexter på god
akademisk engelska,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna kritiskt ta ställning till olika teoretiska positioner inom det
litteraturvetenskapliga fältet,

• kunna förhålla sig till framställningsformens centrala betydelse för olika sätt att
förstå och beskriva verkligheten,

• kunna identifiera och värdera förhållandet mellan olika diskurser och genrer.

Kursens innehåll
Kursen erbjuder en representativ överblick över inflytelserik samtida engelskspråkig
litteratur från ett brett urval av genrer (prosa, lyrik, drama) och kulturella och
historiska kontexter. Den undersöker förhållandet mellan dessa verk och de olika
diskurser (genus, etnicitet, klass, nationalitet m.m.) i vilka de uppstår och samtidigt
transformerar. Kursen behandlar även nyckelpositioner inom samtida
litteraturvetenskaplig teoribildning och deras applikation vid läsning och tolkning av
litterära texter.

Kursens genomförande
Kursen undervisas i form av seminarier.

Kursens examination
Kursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs genomgången kandidatkurs i engelska (ENGK01) med
litteraturvetenskaplig inriktning eller motsvarande.

Övrigt
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1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
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.
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Prov/moment för kursen LIVR33, Litteratur - kultur - medier: Samtida
engelskspråkig litteratur
Gäller från H22
2201 Samtida engelskspråkig litteratur, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
Gäller från H20
2001 Samtida engelskspråkig litteratur, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

