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Fastställande

Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2012-06-08 och senast
reviderad 2016-08-16 av Institutionen för språk och litteraturer. Den reviderade
kursplanen gäller från och med 2016-08-29, höstterminen 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 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 olika genrer inom spekulativ fiktion och deras historiska utveckling,
- kritiskt reflektera kring spekulativ fiktion som ett verktyg för social kritik, inte minst
inom olika politiska, tekniska och vetenskapliga frågeställningar vid specifika
tidpunkter i historien,
- analysera och diskutera olika kritiska perspektiv på den spekulativa fiktionens diverse
genrer,
- redogöra för och kritiskt reflektera kring ‘world building’ som ett begrepp inom
spekulativ fiktion,
Färdighet och förmåga
- jämföra tematiska frågor och tekniker som används i centrala verk och subgenrer,
- analysera språk och språkliga representationer utifrån deras funktion,
- diskutera och analysera konventionerna i den spekulativa fiktionens olika genrer och
deras inverkan på kritisk analys,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- relatera narrativerna inom spekulativ fiktion i förhållande till språk, kultur och
identitet,
- på ett avancerat sätt argumentera för egna ståndpunkter samt relatera dessa till andra
perspektiv på kursens innehåll.
Innehåll

Inom kursen behandlas litterära och språkliga perspektiv på spekulativ fiktion.
Spekulativ fiktion är ett paraplybegrepp som omfattar ett antal genrer som alla har som
ett centralt inslag att avvika från världen så som vi uppfattar den, som t. ex. science
fiction, fantasy, apokalyptisk fiktion, gotisk fiction, skräcklitteratur, utopisk och
dystopisk fiktion. Kursen omfattar ett brett spektrum av ämnen och teman, bl. a. genre
studier, uppkomsten och utvecklingen av spekulativ fiktion som litterär dialog, litteratur
som samhällskritik, effekten av genrens konventioner inom litterär analys,
uppbyggnaden och betydelsen av konstruerade "utomjordiska" och andra påhittade
språk, m.m.

Former för undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier.
Undervisningsspråk: engelska
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Former för bedömning

Examination av samtliga mål sker kontinuerligt genom inlämning av skriftliga uppgifter
baserade på innehållet i lektionerna och kurslitteraturen. Den muntliga färdigheten
prövas fortlöpande.
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. Om
student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte av
examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt till
kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6 kap
§ 22). 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. Resultatet från
utvärderingen publiceras digitalt.
Övrigt

För att kursen ska kunna ingå i en magister- eller masterexamen där engelska är
huvudområde, krävs 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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