
       

 
   

Kursplanen fastställd av UL 2008-12-19 
Gäller vt 2010 
 
 
Engelska,  91-120 högskolepoäng 
English,  91-120 Higher Education credits 
 
Avancerad nivå 
 
Allmänt 
Den fristående kursen Engelska 91-120 hp bygger på Engelska 61-90 hp. Utöver en mera 
avancerad och insiktsfull behandling av det egna språket syftar magisterkursen till högre 
medvetenhet om teorier och metoder samt större skicklighet vid tillämpningen av dessa 
genom fördjupad förmåga till analys. 
 
Lärandemål 
Efter avslutad kurs förväntas de studerande 
- ha ytterligare fördjupat kunskaperna och insikterna i engelska språket vad avser tal och 

skrift samt förståelse av läst och avlyssnad engelska. 
 

- ha ytterligare fördjupat insikterna i engelska språkets struktur och uppbyggnad genom 
att tillägna sig lingvistiska begrepp och vetenskapliga teorier med hjälp av tillämplig 
litteratur. 

 
- ha ytterligare vidgat sin kännedom om engelskspråkig litteratur inbegripet olika aspekter 

av litterära yttringar, litteraturteorier och metoder samt litteraturhistoria. 
 
- ha lärt sig hur man genomför och skriver ett självständigt vetenskapligt arbete om 6000-

7000 ord med litteraturvetenskaplig eller språkvetenskaplig inriktning. 
  
Innehåll 
Kursen består av tre delkurser: 
• Engelskspråkig litteratur och teori IV, 7,5 hp 
• Lingvistik IV, 7,5 hp 
• Projekt, 15 hp 
 
Samtliga studenter läser Engelskspråkig litteratur och teori och Lingvistik. Projektet kan ha 
litteraturvetenskaplig eller språkvetenskaplig inriktning. För denna delkurs gäller särskilda 
instruktioner. 
 
Delkurs 1: Engelskspråkig litteratur och teori IV,  7,5 hp 
English Language Literature and Literary Theory IV, 7,5 HE credits 
 
Innehåll 
Studium av äldre och nyare engelskspråkig litteratur från olika geografiska områden med 
beaktande av olika genrer (prosa, poesi och dramatik). 
Översikter över de engelskspråkiga ländernas litteraturhistoria. 
 

Kurskod : LEND27 
Ämnesnivå:  D 
Utb.omr.: HU 
Ämneskod: ENA 



 
 
 
Modern litterär teoribildning.  
Stilistiska aspekter och begreppsanalyser samt terminologi. 
Sociala villkor, kulturmöten,  könsroller,  etnicitet. 
 
Lärandemål specifikt och konkret  
Efter avslutad delkurs förväntas studenterna 

- ha ytterligare fördjupat sin kännedom om nyare och äldre engelskspråkig litteratur 
från olika geografiska områden. 

- ha ytterligare fördjupat sin litteraturhistoriska kännedom. 
- ha ytterligare utvecklat sin förmåga att analysera litteratur utifrån moderna 

vetenskapliga begrepp och teorier. 
- ha ytterligare ökat sin medvetenhet om hur olika aspekter av sociala och kulturella 

villkor, könsroller och etnicitet kan påvisas och studeras i litteraturen. 
 

Examination 
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig salstentamen och två muntliga 
redovisningar. Det muntliga deltagandet skall vara godkänt. 
 
Som betyg används Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. 
 
Delkurs 2: Lingvistik IV, 7,5 hp  
Linguistics IV,  7,5 HE credits  
 
Innehåll  
Språkvetenskapliga studier med utgångspunkt i aktuell lingvistisk metod bland annat  
med utnyttjande av korpuslingvistik, d v s grundläggande kunskaper om korpusbaserad 
språkforskning innefattande metoder för bearbetning och analys av stora textmaterial.  
Fokus ligger i att på olika verifierbara sätt studera och analysera språket och dess struktur 
med utgångspunkt i verkligt språkbruk. Exempel på lingvistiska områden inom vilka 
studierna kan bedrivas är lexikologi, språkhistoria, syntax, sociolingvistik, fraseologi och 
semantik. 
 
Lärandemål   
Efter avslutad delkurs förväntas studenterna 

- ha ytterligare fördjupat sina kunskaper inom de studerade ämnesområdena. 
- kunna tillämpa de förvärvade kunskaperna och applicera språkvetenskapliga metoder 

inom de studerade ämnesområdena. 
 

Examination  
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen och en rapport av laborativ 
karaktär. Det muntliga deltagande ska vara godkänt. 
 
Som betyg används Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd 
 
Delkurs 3: Projekt, 15 hp  
Project, 15 HE credits 
 
Innehåll 
Delkursen består i att med stöd av handledning genomföra ett undersökande 
litteraturvetenskapligt eller språkvetenskapligt projekt som utmynnar i en individuellt 
skriven uppsats. Instruktioner för projektet ges som särskilda anvisningar, och ämnen för 
projektet väljs under första terminen. Under kursens gång ges undervisning i den 
vetenskapliga teoribildning som skall utgöra grunden för arbetet.  
 



 
 
 
Lärandemål 
Efter avslutad delkurs förväntas studenterna  

- ha ytterligare ökat sin medvetenhet om teorier och metoder. 
- ha visat prov på grundligare skicklighet i sökande efter litteratur och tillämpning  

av metoder och teoribildning. 
- ha ytterligare stärkt sin förmåga att skriva vetenskaplig text. 

 
Examination 
Projektet skall redovisas i form av en individuellt skriven uppsats omfattande 6000-7000 
ord  och vanligen behandlas vid ett seminarium med opponent som utses av examinator.  
I varje students utbildning ingår att vederbörande vid något tillfälle fungerar som opponent. 
För det litteraturvetenskapliga projektet skall uppsatsen vara skriven i enlighet med 
normerna för senaste utgåvan av MLA Handbook for Writers of Research Papers (MLA).  
För det språkvetenskapliga projektet används American Psychological Association (APA)  
 eller American Sociological Association (ASA). 
 
Som betyg används Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. 
 
Förkunskapskrav 
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt avslutade kurser i Engelska,  
1-90 hp 
 
Kursuppläggning/lärandets former  
Undervisningen sker i form av föreläsningar, examinationer, seminarier och övningar samt 
skriftliga och muntliga uppgifter med undersökande inslag.  
 
 
Examination och betyg 
Som betyg på delkurserna används Väl godkänd, Godkänd respektive Underkänd. För att 
erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget på delkurser motsvarande 22,5 hp. 
 
Kursvärdering 
Kontinuerlig kursvärdering under kursens gång. Sammantagen skriftlig utvärdering på hela 
kursen före dess slut. 
 
Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas i särskild bilaga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
HLK KURSLITTERATUR 
 Vt 2010 
 
 

 
Engelska,  91-120 högskolepoäng   
  Antal sidor 
 
 
Delkurs 1: Engelskspråkig litteratur och teori IV, 7, 5 hp 
Eliot, Thomas Stearnes (1922) The Waste Land                                                            50 
Faulkner, William (1930) As I Lay Dying   150 
Milton, John (1644) Areopagitica  20 
Swift, Jonathan (1729) ”A Modest Proposal”  20 
White, Patrick (1976) A Fringe of Leaves  330 
Poesi enligt anvisningar (bland annat i Bo Gustavsson, English Poetry)                        100     
Short,  Mick (1996) Exploring the Language of Poems, Plays and Prose 
London: Longman (kapitel 4, 5, 6, 7, 8, 11 och 12)                                                   230                                              
Gordimer, Nadine  Selected Stories  (tre noveller, två enl anvisning och en valfri)  100 
Litteraturvetenskapliga  artiklar och litteraturhistoriska översikter enligt särskild  
lista (bland annat i Encyclopaedia Britannica On-Line)                                            200 
Ett skådespel vars titel meddelas senare   100 
             
 
Delkurs 2: Lingvistik IV, 7, 5 hp 
Björk, Lennart och C hristine R äisänen (1996)  Academic Writing:A University  
Course, Lund: Studentlitteratur. Läses  enligt anvisningar.                                                 400 
Biber, D ouglas, C onrad, Susan och Leech, Geoffrey ( 2002) Student Grammar 
 of Spoken and Written English. London: Longman.                                                            487 
Biber, D ouglas, C onrad, Susan och Leech, Geoffrey 2002. Student Grammar  
of Spoken and W ritten English, Workbook. London: Longman.                                        140 
Nevalainen, Terttu. (2006)  An Introduction to Early Modern English. Edinburgh: EUP.   186 
Svartvik, Jan och Olof Sager (1996) Engelsk universitetsgrammatik. Esselte studium.  
Läses  enligt  anvisningar.                                                                                                  440 
Ytterligare språkvetenskapligt verk                                                                               100 
Språkvetenskapliga  artiklar                                                                                         100 
 
 
Delkurs 3: Projekt, 15 hp 
För denna delkurs används bland annat den vetenskapliga litteratur som ingår i  
delkurs 1 och 2. För den studerande tillkommer den vetenskapliga och övriga  
litteratur som behövs för det enskilda projektet. 
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