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Kursens mål
Syftet med kursen Litteratur och kultur är att öva förmågan att analysera litterära texter, och 
andra former av berättande, samt att ge större insikt i hur olika kulturella och litterära 
uttryck hänger samman med den engelskspråkiga världens historia. Kursen syftar vidare till 
att skapa en medvetenhet om hur berättelserna kan användas didaktiskt.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. tillämpa samt redogöra för grundläggande terminologi och begrepp som redskap för 

analys av engelskspråkig litteratur,
2. jämföra och diskutera olika aspekter av engelskspråkig litteratur från Storbritannien 

och USA samt från ett antal engelskspråkiga postkoloniala kulturer, och sätta in dem 
i sitt kulturella, historiska och litterära sammanhang,

3. planera, genomföra och skriftligt presentera en litteraturanalys enligt akademiska 
konventioner,

4. sätta in de behandlade berättelserna och medierna i ett litteraturdidaktiskt 
perspektiv.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
Du behöver också:  Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2.
eller
Engelska B, Samhällskunskap A. 
(Områdesbehörighet 6C / A6c)

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
• individuell uppsats (lärandemål 1-4)
• individuellt skriftligt förberedda seminarier (lärandemål 1-4)
• muntlig presentation (lärandemål 4)
• salstentamen (lärandemål 1 och 2)

 
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även 
betygskriterier anges.
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KURSPLAN

Kurskod: ELK102

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Engelska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Överlappar annan kurs

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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