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EN2101 Engelskspråkig litteratur och den kontinentala filosofin, 7,5
högskolepoäng
English Literature and Continental Philosophy, 7.5 higher education credits
Avancerad nivå / Second Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2011-12-22 och senast
reviderad 2015-11-20 av Institutionen för språk och litteraturer. Den reviderade
kursplanen gäller från och med 2016-01-18, vårterminen 2016.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för språk och litteraturer
Inplacering

Kursen ges som fristående kurs på avancerad nivå och kan ingå i magisterexamen eller
masterexamen. Kursen kan även ingå i H2TLK Tysk nutidslitteratur: Reception,
förmedling, kontext.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Deutsche Gegenwartsliteratur: Rezeption,
Vermittlung und Kontext (H2TLK)
Huvudområde

Fördjupning

Engelska

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

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen.
Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
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- redogöra för den kontinentala filosofins förhållande till grundläggande
frågeställningar inom litteratur- och kulturkritisk analys,
Färdighet och förmåga
- systematiskt integrera kunskap om den kontinentala filosofins frågeställningar i analys
av samtida litterära engelskspråkiga verk,
- producera närläsningar och diskussioner av textavsnitt med fördjupad kritisk,
analytisk och stilistisk förmåga,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- muntligt och skriftligt analysera, värdera och kritiskt granska egna och andras
litteraturvetenskapliga argument och undersökningar utifrån deras vetenskapliga och
etiska möjligheter, begränsningar och konsekvenser för det omgivande samhället och
för fortsatta undersökningar inom området.
Innehåll

Kursen fokuserar på mötet mellan engelskspråkig litteratur och kontinental filosofi, där
frågor som utgör en väsentlig del i den samtida litteraturens estetik behandlas. Hänsyn
tas till hur filosofiska frågor som berör sanning, kunskap och språk belyser och
fördjupar vår förståelse av litteratur. Studenten utvecklar en kritisk förmåga att, i ljuset
av den kontinentala filosofins estetiska frågeställningar, förhålla sig till kulturellt
signifikanta texter från olika genrer (poesi, prosa och drama) inom brittisk, irländsk och
amerikansk litteratur.

Former för undervisning

Undervisningsspråk: engelska
Former för bedömning

Undervisningen sker i seminarieform.
Kursen examineras i form av en skriftlig hemtentamen vid kursens slut.
Uppsatsen ska bestå av högst 2000 ord. I uppsatsen prövas alla ovanstående lärandemål
förutom den muntliga förmågan. Denna examineras genom ett uppföljande seminarium,
där studenterna ska redogöra för och presentera sin problemställning, som de har
avhandlat i uppsatsen.
Student som blivit underkänd i ett delmoment ges möjlighet till förnyat prov. Den som
godkänts i ett delprov får inte undergå förnyat prov för högre betyg. Den studerande
har inte heller rätt att återkalla inlämnat prov och på så sätt undgå att betygsättas.
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Student äger rätt till byte av examinator efter att ha underkänts två gånger på samma
examination, om det är praktiskt möjligt. En sådan begäran ställs till institutionen och
skall vara skriftlig. I det fall kursen upphör eller genomgår större förändringar
garanteras studenten tillgång till tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle)
under en tid av ett år med utgångspunkt av kursens tidigare uppläggning.
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).

Kursvärdering

Studenterna ges möjlighet att göra en skriftlig utvärdering av kursen. Resultat från
utvärderingen publiceras digitalt.
Övrigt

För att kursen ska kunna ingå i en magister- eller masterexamen där engelska är
huvudområde, krävs ytterligare 90 hp engelska från kandidatnivå, varav 15 hp ska
utgöras av självständigt arbete.
Likabehandlingsaspekter skall beaktas i innehåll, litteratur, undervisning och
utvärdering. Därutöver skall kursen medvetandegöra kring och problematisera
ekologiskt, ekonomiskt, kulturellt och socialt hållbar utveckling.
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