Kursplan
EN1092 Kulturella texter och kontexter
7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Cultural Texts and Contexts
7.5 Credits *), First Cycle Level 1

Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
·

·

·
·

visa ett kritiskt förhållningssätt till olika typer av kulturella texter samt insikt i de
tolkningsmöjligheter och budskap dessa ger upphov till i olika sociala och
kulturella kontexter
visa grundläggande kunskaper om ett urval centrala kulturella och litterära
teoribildningar och begrepp samt förmåga att tillämpa dessa begrepp i kritiska
analyser av framför allt litteratur och film
muntligt och skriftligt kommunicera och argumentera för sin egen tolkning av
kulturella texter utifrån olika sociala och kulturella kontexter
skriva en självständig akademisk uppsats utifrån givna ramar, där förtrogenhet
med konventioner för akademisk uppsatsskrivning visas.

Innehåll
Inom kursen studeras ett antal samtida kulturella texter (i vid mening) från den
engelskspråkiga världen, såsom skönlitteratur, film, TV, tidningar, reklam, samt ev.
andra visuella och textbundna medier. Dessutom ingår ett antal kritiska och kultur- och
litteraturteoretiska texter som används som utgångspunkt för de kritiska analyserna.

Examinationsformer
Kursen examineras genom fortlöpande bedömning av seminarieverksamheten,
skriftliga inlämningsuppgifter, samt genom en avslutande självständig akademisk
uppsats. Examinerande moment som inte lämnas in i tid kan endast i undantagsfall
*) 1 Credit = 1 ECTS

erhålla betyget Väl Godkänd.

Arbetsformer
Kursen undervisas i form av föreläsningar och seminarier där aktivt deltagande fordras i
form av olika typer av muntliga och skriftliga övningar, samt i form av individuell
handledning av uppsatsarbetet.

Betyg
Som betygsskala används U - VG.

Förkunskapskrav
Engelskspråkig litteratur 7,5 hp, Grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt
Ersätter EN1018.
Ämnestillhörighet:

Engelska
Ämnesgrupp:

Engelska
Utbildningsområde:

Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):

1. Engelska
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:

1. G1F
Fastställd:

Fastställd i nämnden för Institutionen för språk, litteratur och lärande 2012-05-21
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-05-21
Reviderad:

Reviderad 2020-07-02
Revideringen är giltig fr.o.m. 2020-07-02

Course Syllabus
EN1092 Cultural Texts and Contexts
7.5 Credits *), First Cycle Level 1

Learning Outcomes
On completion of the course, students will be able to:
·

·

·
·

demonstrate a critical approach to different types of cultural texts as well as an
understanding of the various messages and possible interpretations that these
texts give rise to in different social and cultural contexts
demonstrate a basic knowledge of central cultural and literary theories and
concepts as well as to apply these concepts in critical analyses of primarily
literature an film
orally and in writing communicate and argue for their own interpretation of
cultural texts in light of various social and cultural contexts
independently write an academic essay, based on the guidelines given, which
uses formatting conventions

Course Content
The course consists of the study of a selection of cultural texts (in a wide sense) from
the English-speaking world, such as fiction, film, TV, newspapers, advertisements, as
well as other possible visual and textual media. The course also contains a selection of
critical and theoretical texts which are used as points of departure for the critical
analyses.

Assessment
The course is examined through continuous assessment of seminar participation and
written assignments, as well as through a final academic essay. Assignments which
are turned in after the stated deadline cannot receive the grade of Pass with Distinction
unless there are extenuating circumstances.

Forms of Study
The course is taught in the form of lectures, seminars, and individual supervision
requiring an active participation through oral and written exercises. All teaching is
*) 1 Credit = 1 ECTS

conducted in English.

Grades
The Swedish grades U - VG.

Prerequisites
Literature in English 7.5 credits first cycle Level 1 or equivalent knowledge

Other Information
Replaces EN1018.
Subject:

English
Group of Subjects:

English
Disciplinary Domain:

Humanities, 100%
This course can be included in the following main field(s) of study:

1. English
Progression Indicator within (each) main field of study:

1. G1F
Approved:

Approved by the Department of School of Language, Literatures and Learning, 21 May
2012
This syllabus comes into force 21 May 2012

Revised:

Revised, 2 July 2020
Revision is valid from 2 July 2020
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Litteratur/Literature
Litteraturlistan publiceras separat . /
The Literature list is published separately.

