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Kursplan för:

Engelska GR (A), Jane Austen och viktorianska
kvinnliga författare, 7,5 hp
English BA (A), Jane Austen and Victorian Women Writers, 7,5 credits
Allmänna data om kursen
Kurskod

EN011G

Ämne/huvudområde

Engelska

Nivå

Grundnivå

Progression

(A)

Inriktning (namn)

Jane Austen och viktorianska kvinnliga författare

Högskolepoäng

7.5

Fördjupning vs. Examen

G1N , Kursen ligger på grundnivå och har endast
gymnasiala förkunskapskrav.

Utbildningsområde

Humaniora

Ansvarig institution

Humaniora och samhällsvetenskap

Inrättad

2006-09-11

Fastställd

2011-03-15

100%

Senast reviderad
Giltig fr.o.m

2020-08-15

Syfte
Kursen syftar till att ge studenten kunskap om kvinnliga författare i 1800-talets
England, deras litteratur och levnadsvillkor. Särskild vikt läggs vid att utveckla
studentens förmåga att analysera och tolka litteratur utifrån dess historiska och
sociopolitiska kontext, samt utifrån genusrelaterade teman och frågeställningar.
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Lärandemål
Efter genomförd kurs skall den studerande kunna:
- Redovisa kunskap, i tal och skrift, om utvalda kvinnliga brittiska författare under
1800-talet med fokus på deras litterära produktion i relation till kvinnors sociala,
politiska och kulturella villkor i 1800-talets England
- Analysera och jämföra de texter som kursen omfattar med utgångspunkt både
från texternas historiska och kulturella kontexter och från de centrala begrepp och
teman som appliceras inom ramen för kursen
- Använda ändamålsenlig och korrekt engelska för att kommunicera och
argumentera för sina analyser och tolkningar, såväl i informella diskussioner som i
formell skrift
För att dessa inlärningsmål skall uppfyllas krävs att studenten läser alla texter.

Innehåll
Jane Austen och viktorianska kvinnliga författare
(Jane Austen and Victorian Women Writers)
Under kursens gång kommer därför följande innehåll att studeras:
- Biografiska fakta om utvalda författare
- Relationen text och kontext, t.ex. Storbritannien under drottning Viktoria ur ett
historiskt, socialt, intellektuellt, ekonomiskt perspektiv
- Litteraturvetenskapliga begrepp hur man kan använda dem
- Lässtrategier
- Metoder för att analysera litterära verk
- Lättare introduktion till litteraturvetenskapliga teorier med betoning på
feministisk teori, narratologi, samt Marxistisk teori
- Akademiskt skrivande och prestationstekniker

Behörighet
Grundläggande behörighet

Urvalsregler
Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala
antagningsordningen.

Undervisning
Föreläsningar, gruppdiskussioner och individuella uppgifter.

Examination
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2001:

Jane Austen och viktorianska kvinnliga författare - , 7.5 hp

Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är
Godkänt, Fx och F är underkänt.

Momentet examineras genom:
Skriftliga inlämningsuppgifter, en uppsats och en avslutande hemtentamen.
Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två
ytterligare prov inom loppet av ett år. Dessa tre provtillfällen skall grundas på
samma kurslitteratur. Om särskilda skäl föreligger har studerande som underkänts
minst två gånger på prov för en kurs eller del av kurs rätt att få en annan
examinator utsedd. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för
högre betyg.
Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt
stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för
studenten.
Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Övergångsregel

Begränsning av examination
Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger
inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till
denna kursplan.

Betygsskala
På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F
är underkänt.

Övrig information
Kursen är en sk breddkurs och ger därmed inte behörighet till högre nivåer inom
huvudområdet engelska.
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Litteratur
Obligatorisk litteratur
Författare/red:

Austen, Jane

Titel:

Northanger Abbey

Upplaga:

2003

Förlag:

Penguin Classics

Kommentar:

256 sidor

Författare/red:

Brontë, Anne

Titel:

The Tenant of Wildfell Hall

Upplaga:

1996

Förlag:

Penguin Classics

Kommentar:

576 sidor

Författare/red:

Eliot, George

Titel:

"Silly Novels by Lady Novelists"

Förlag:
Webbadress:

The Westminster Review Oct. 1856
http://webscript.princeton.edu/~mnoble/eliot-texts/eliot-sillynovels.html

Kommentar:

20 sidor

Författare/red:

Gaskell, Elizabeth

Titel:

North and South

Upplaga:

1994

Förlag:

Penguin Classics

Kommentar:

528 sidor

Författare/red:

Moran, Maureen

Titel:

Victorian Literature and Culture

Upplaga:

2007

Förlag:

Continuum

Kommentar:

528 sidor

Författare/red:

Woolf, Virginia

Titel:

A Room of One's Own

Upplaga:

2000

Förlag:

Penguin

Kommentar:

111 sidor

Dikter i urval och annat analysmaterial tillhandahålls av institutionen.

