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Kvalitetsrapport Engelska fristående kurs 2018 
 

Denna kvalitetsrapport avser ämnet Engelska som fristående kurs (Engelska 1-3, 

Engelska Magister, samt kortfattat även Engelska Master) 

Engelska som fristående kurs kan vara huvudämne i en filosofie kandidatexamen, i 

en filosofie magisterexamen och/eller en filosofie masterexamen. 

 
Antal nybörjarplatser per år (könsuppdelningen baserad på 

förstahandssökande) 

  
Platser 

 
sökande 

1:a 
hand 

 
Antagna 

 
kvinnor 

 
Män 

 
kv % 

 
män % 

Engelska 1 - 
HT16 

 
40 

 
219 

 
20 

 
32 

 
13 

 
7 

 
65 

 
35 

Engelska 1 - 
VT17 

 
40 

 
200 

 
14 

 
34 

 
9 

 
5 

 
64 

 
36 

Engelska 1 - 
HT17 

 
40 

 
179 

 
17 

 
20 

 
13 

 
4 

 
76 

 
24 

Engelska 1 - 
VT18 

 
40 

 
179 

 
22 

 
27 

 
8 

 
14 

 
36 

 
64 

Engelska 2 - 
HT16 

 
12 

 
35 

 
2 

 
4 

 
2 

 
0 

 
100 

 
0 

Engelska 2 - 
VT17 

 
12 

 
26 

 
7 

 
5 

 
4 

 
3 

 
57 

 
43 

Engelska 2 - 
HT17 

 
12 

 
26 

 
7 

 
9 

 
5 

 
2 

 
71 

 
29 

Engelska 2 - 
VT18 

 
12 

 
22 

 
7 

 
8 

 
3 

 
4 

 
43 

 
57 

Engelska 3 - 
HT16 

 
5 

 
18 

 
6 

 
6 

 
4 

 
2 

 
67 

 
33 

Engelska 3 - 
VT17 

 
5 

 
12 

 
4 

 
3 

 
4 

 
0 

 
100 

 
0 

Engelska 3 - 
HT17 

 
5 

 
9 

 
2 

 
3 

 
1 

 
1 

 
50 

 
50 

Engelska 3 - 
VT18 

 
5 

 
15 

 
9 

 
3 

 
8 

 
1 

 
89 

 
11 

Magister - HT16 10 6 0 1     

Magister - VT17 10 10 3 1 2 1 67 33 

Magister - HT17 10 3 2 1 1 1 50 50 

Magister - VT18 10 12 0 2     
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Inledning 
 

Ämnet Engelska fyller åtminstone två tämligen skilda syften för de studenter som 

väljer att läsa det: vissa är intresserade av att förbättra sin språkfärdighet gällande 

skriven och talad engelska, och avslutar därför sina studier efter en termin. Andra 

studenter är intresserade av den akademiska disciplinen Engelska för att ta en 

examen med detta som huvudämne, eller låta det ingå som andraämne i en examen. 

Ämnet Engelska är traditionellt indelat i två delar: språkvetenskap och 

litteraturvetenskap, och en enskild student väljer att fördjupa sig i ett av dessa 

områden, samtidigt som alla ges en bred bas i bägge. Detta innebär att ämnet å ena 

sidan har att förbättra studenternas språkliga färdighet och å den andra att ge dem 

akademiskt ämnesdjup för en kandidat- eller magisterexamen med Engelska som 

huvudområde, men där de samtidigt har valt språkvetenskaplig eller 

litteraturvetenskaplig inriktning. 

 
De flesta av kurserna på grundnivå samläses i stora delar med lärarutbildningen 

(som står för cirka 2/3 av den sammanlagda budgeten), framförallt med 

Ämneslärarprogrammet. 

 

 

Sammanfattande beskrivning av huvudområdet 
 

• Engelska 1, grundkurs 30 hp ges på helfart både höst- och vårtermin. Från 

och med HT18 ges även möjlighet att börja läsa denna kurs i kursmoduler 

om 4 st 7,5 hp-kurser, vilket innebär läsning på 25%, 50%, 75% eller 100%. 

Några av dessa ges även på distans, och målet är att alla dessa 4 7,5 hp- 

kurser även ska ges som distanskurs. 

• Engelska 2, fortsättningskurs 30 hp ges på helfart både höst- och vårtermin. 
Även denna helfartskurs är på väg att också kunna läsas i modulariserad 

form om 4 kurser à 7,5 hp. 

• Engelska 3, fördjupningskurs, 30 hp, kan läsas som helfartskurs på 
hösttermin, och som halvfartskurs på vårtermin. 

• Magisterkurs i engelska, 60 hp, kan påbörjas höst eller vår, och består av 6 

kurser à 7,5 hp samt examensarbete, 15 hp. 3 av 7,5 hp-kurserna är 

obligatoriska. 

 
• Masterkurs i språk och kultur med inriktning mot engelska, 60 hp, 763A52. 

Kursen vänder sig till studenter som vill bygga på en magisterutbildning i 

engelska med en masterkurs i Språk och kultur. Kursen består av fyra 

fördjupningskurser om 7,5 hp vardera samt en uppsats på 30 hp. 

Fördjupningskurserna väljs inom utbudet på avancerad nivå vid IKK, 
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inklusive de läskurser som erbjuds inom ämnet engelska. Uppsatsen skrivs 

på engelska inom språk- eller litteraturvetenskap. 

 

Länkar till aktuella kursplaner: 

Engelska 1, grundkurs 30 hp - https://liu.se/studieinfo/kurs/711g26/vt- 

2018/syllabus 

Engelska 2, fortsättningskurs 30 hp - https://liu.se/studieinfo/kurs/711g25/vt- 

2018/syllabus 

Engelska 3, fördjupningskurs, 30 hp - https://liu.se/studieinfo/kurs/711g30/vt- 

2018/syllabus 

Magisterkurs i engelska, 60 hp - https://liu.se/studieinfo/kurs/711a03/ht- 

2017/syllabus 

 

Måluppfyllelse 
 

I tabellerna nedan ges sammanfattade bilder av hur examensmålen i 

examensordningen uppnås genom lärandemålen i de individuella kurserna, genom 

en sammanvägning av alla ingående lärandemål i de aktuella kursplanerna och hur 

dessa relaterar till de nationella examensmålen. Den uppdaterade mallen från 

fakulteten har använts, där de nationella examensmålen förtydligats genom att ha 

spaltas upp i delmål. 

 
I de bifogade matriserna visas sedan på mer detaljerad nivå hur varje enskilt 

delmoment i kurserna Engelska 1, Engelska 2 och Engelska 3, samt Magisterkurs i 

Engelska uppfyller de nationella examensmålen, utifrån sina egna lärandemål och 

hur dessa examineras. 

Av utrymmesskäl visas här enbart fakultetens gjorda indelning i delmål av de 

nationella målen. 

 
Först kommer en redogörelse för måluppfyllelse av kandidatexamen, och sedan en 

redogörelse för måluppfyllelse av magisterexamen. Därefter följer de avsnitt som 

gäller hela utbildningen oavsett examensnivå: lärarkompetens, arbetslivsperspektiv, 

studentperspektiv, jämställdhetsperspektiv och nyckeltal. 

https://liu.se/studieinfo/kurs/711g26/vt-2018/syllabus
https://liu.se/studieinfo/kurs/711g26/vt-2018/syllabus
https://liu.se/studieinfo/kurs/711g25/vt-2018/syllabus
https://liu.se/studieinfo/kurs/711g25/vt-2018/syllabus
https://liu.se/studieinfo/kurs/711g30/vt-2018/syllabus
https://liu.se/studieinfo/kurs/711g30/vt-2018/syllabus
https://liu.se/studieinfo/kurs/711a03/ht-2017/syllabus
https://liu.se/studieinfo/kurs/711a03/ht-2017/syllabus
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Måluppfyllelse Engelska kandidatexamen 

 
Tabell: Måluppfyllelse för Engelska kandidatexamen 

Examensmålen uppdelade i delmål Kurskod: 711G26 Kurskod: 711G25 Kurskod: 711G30 

 
Kunskap och förståelse 

 
Titel: Engelska 1 

 
Titel: Engelska 2 

 
Titel: Engelska 3 

 
 
 

 
1 a. visa kunskap och förståelse inom 
huvudområdet 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

 
3 

1 b. visa kunskap om huvudområdets 
vetenskapliga grund 

 
1 

 
2 

 
3 

1 c. visa kunskap om tillämpliga 
metoder inom huvudområdet 

 
2 

 
2 

 
3 

1 d. visa fördjupning inom någon del 
av området 

 
0 

 
3 

 
3 

1 e. orientering om aktuella 
forskningsfrågor 

 
0 

 
3 

 
3 

    

Färdighet och förmåga    

2 a. visa förmåga att söka, samla, 
värdera och kritiskt tolka relevant 
information i en problemställning 

 
 

0 

 
 

3 

 
 

3 

2 b. visa förmåga att kritiskt diskutera 
företeelser, frågeställningar och 
situationer 

 

 
1 

 

 
2--3 

 

 
3 

    

3 a. visa förmåga att självständigt 
identifiera, formulera och lösa 
problem 

 

 
0 

 

 
2 

 

 
3 

3 b. visa förmåga att genomföra 
uppgifter inom givna tidsramar 

 
1 

 
3 

 
3 

    

4 a. visa förmåga att muntligt 
redogöra för och diskutera 
information, problem och lösningar i 
dialog med olika grupper 

 
 

 
2 

 
 

 
0-1 

 
 

 
2-3 

4 b. visa förmåga att skriftligt 
redogöra för och diskutera 
information, problem och lösningar i 
dialog med olika grupper 

 
 

 
1 

 
 

 
0-1 

 
 

 
2-3 
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5. visa sådan färdighet som fordras 
för att självständigt arbeta inom det 
område som utbildningen avser. 

 

 
0 

 

 
1--2 

 

 
3 

    

Värderingsförmåga och 
förhållningssätt 

   

6 a. visa förmåga att inom 
huvudområdet för utbildningen göra 
bedömningar med hänsyn till 
vetenskapliga aspekter 

 
 

 
0-1 

 
 

 
2--3 

 
 

 
3 

6 b. visa förmåga att inom 
huvudområdet för utbildningen göra 
bedömningar med hänsyn till 
samhälleliga aspekter 

 
 

 
0-1 

 
 

 
1 

 
 

 
2 

6 c. visa förmåga att inom 
huvudområdet för utbildningen göra 
bedömningar med hänsyn till etiska 
aspekter 

 
 

 
0 

 
 

 
2 

 
 

 
3 

    

7. visa insikt om kunskapens roll i 
samhället och om människors ansvar 
för hur den används, och 

 

 
1 

 

 
0-1 

 

 
2-3 

    

8. visa förmåga att identifiera sitt 
behov av ytterligare kunskap och att 
utveckla sin kompetens 

 

 
0-3 

 

 
2 

 

 
2-3 

    

 

Målen avseende kunskap och förståelse täcks in under alla terminers studier i 

ämnet, även om fördjupning främst kommer i senare kurser och kanske främst visas 

genom examensarbetet som traditionellt sett ses som själva kronan på verket under 

en kandidatutbildning i Engelska. Det är naturligtvis inte heller rimligt att tänka sig 

någon större fördjupning under den första terminens studier i ämnet. 

 
Som tidigare nämnts, är många studenter som läser grundkursen, Engelska 1, 30 

hp, intresserade av att förbättra sin språkfärdighet vilket omfattar fyra delar: tala, 

skriva, läsa och lyssna. Dessa fyra delar finns även med i den akademiska 

disciplinen Engelska, vare sig man väljer en fördjupning inom språkvetenskap eller 

litteraturvetenskap, men vissa aspekter av språkfärdighet betonas främst under den 

första terminens studier. Att ämnet har alla dessa fyra delar innebär också att 

studenterna får möta många olika typer av examinationsformer, såsom individuell 

muntlig tentamen, muntlig tentamen i grupp, hemtentamen och salstentamen. Alla 

kurser på engelskan är dock integrerade, så att det finns både språkfärdighetsinslag 

och akademiska inslag i alla delmoment. 

Ett exempel på tydlig muntlig färdighetstillämpning på Engelska 1 är att 

studenterna spelar in sig själva när de läser en text på engelska i ett medielabb, och 
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därefter får studenten individuell feedback på hur hen kan förbättra sitt uttal så att 

examinationskravet på att kunna uttala ”the most important phonemes in Standard 

British or American English without making any errors that hinder communication” 

uppfylls. Dock har denna delkurs även en tydlig disciplinär koppling, då studenten 

även ska uppvisa kunskap om det internationella fonetiska alfabetet – och detta 

fonetiska alfabet återkommer med allt större metodologisk förfining i de rena 

språkvetenskapliga studierna på Engelska 1, Engelska 2 och Engelska 3 (och kan 

användas i examensarbetet om studenten så väljer). 

Ett exempel på skriftlig språkfärdighet är delmomentet Written English, där 

studenten å ena sidan övar sig i att förbättra sin förmåga att uttrycka sig på engelska 

i skrift, men där kunskapen som uppvisas även består av insikter i engelsk 

grammatik, och en förståelse för kontrastiva skillnader (grammatiska, stilistiska och 

kulturella) mellan engelska och andra språk (främst svenska, men även annat 

modersmål som studenten kan ha). Kursen utgörs även av uppsatsskrivande, vilket 

ger studenten en möjlighet att uppvisa kunskap om, och förståelse för hur en 

akademisk uppsats med källhänvisningar inom ämnet engelska ska skrivas. Även 

kunskaperna i grammatik fördjupas i studier på kurserna Engelska 2 och Engelska 

3, och den skriftliga språkfärdigheten gällande uppsats återkommer i många 

delmoment under dessa bägge kurser, för att sedan avslutas med 

kandidatuppsatsen som ställer höga krav på innehåll och form. 

Ett mer tydligt ämnesdisciplinärt exempel är engelsk litteraturvetenskap. Att 

läsa är förvisso en färdighet som övas genom alla delkurser på Engelska 1, 2 och 3, 

och inom litteraturvetenskapen innebär det att studenterna läser många olika slags 

skönlitteratur (noveller, romaner, poesi, dramatik). Ungefär hälften av alla 

studenter som skriver kandidatuppsats i Engelska väljer dock att göra det i engelsk 

litteraturvetenskap, och därför får studenterna redan under första terminen uppvisa 

kunskap och förmåga gällande litteraturvetenskaplig metod, genom att de i sin 

examination måste uppvisa förmåga att ”perform textual analysis, as well as an 

understanding of the texts studied […], as well as the context within which they were 

produced”. Både metodkunskap och litteraturteori utvecklas och fördjupas sedan 

under Engelska 2 och 3. 

På Engelska 1 görs inget val gällande disciplinär inriktning, utan alla studenter 

läser språkvetenskap och litteraturvetenskap i lika hög grad. Redan på Engelska 2 

väljer studenten inriktning, och skriver sitt Term Paper (motsv. den äldre ”B- 

uppsatsen”) i en av dessa två inriktningar, vilket innebär att studenten fördjupar sin 

kunskap i, och förståelse för både de teorier och de metoder som gäller för 

litteraturvetenskapliga respektive språkvetenskapliga arbeten. På Engelska 3 har 

studenten redan valt inriktning, och fördjupar sig främst i litteraturvetenskapliga 

eller språkvetenskapliga delkurser, även om kursen fortfarande innehåller delar 

som ger bredd i bägge dessa discipliner, oavsett studentens inriktning. 
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Målen avseende färdighet och förmåga uppvisar större spridning kurserna 

emellan, men de berörs under alla terminer och måluppfyllelsen är även där högst 

under fördjupningskursen. Dock finns anledning att fundera kring både uppfyllelse 

och tolkning av de nationella examensmålen gällande diskussion ”med olika 

grupper” – se mer om det här nedan. 

 
Examensmål 2 a och 2 b examineras i alla kurser. Redan på Engelska 1 grundkurs 

börjar studenterna öva sig i att både muntligt och skriftligt på engelska kritiskt 

diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. I realia/kulturstudier sker det 

genom att studenterna läser, presenterar och diskuterar aktuell sakprosa om 

politiska system, utbildningsväsende, etc. Inom litteraturvetenskapen läser, 

analyserar och diskuterar studenterna litterära texter från olika genrer. Inom 

språkvetenskapen diskuteras (i delkurserna grammatik och Written English) hur 

språket används och kan användas i olika kontexter, i delkursen Language Studies 

ska studenten reflektera kring språkets makt och i kursen Varieties of English ställs 

Engelska som världsspråk i fokus, där studenterna ombeds kritiskt diskutera och 

tillämpa en språkvetenskaplig förklaringsmodell eller ett språkvetenskapligt 

klassifikationssystem i en jämförande studie mellan två varieteter av engelska. 

Detta examineras sedan via aktivt deltagande i seminarier, presentationer, 

hemtentamen eller salstentamen. 

Examensmål 3 a och 3 b examineras främst genom Term Paper, där 

studenten självständigt skriver en kortare vetenskaplig uppsats, och som stöd får 

disciplinär teori- och metodkurs i hur man skriver språkvetenskapliga eller 

litteraturvetenskapliga uppsatser, samt får sig tilldelad en disciplinärt kompetent 

handledare. Mål 3 b – att uppvisa förmåga att genomföra uppgifter inom givna 

tidsramar – kan ju samtidigt anses uppfyllas vid varje examinationstillfälle som har 

en deadline, men det är tydligast uttryckt i lärandemålen för Term Paper på 

Engelska 2, och för examensarbetet på Engelska 3. 

Examensmål 4 a och 4 b examineras i flera av delkurserna på Engelska 1, 

Engelska 2 och Engelska 3, men beroende på hur målet tolkas kan graden av 

måluppfyllelse ses på olika sätt. Siffran som satts i matrisen är låg om man ser till 

exakta ordalydelser i kursmålen och om man inte kvalificerar ”olika grupper”, 

varför vi anser det vara värt att göra det här nedan. 

 
Reflektion kring ”dialog med olika grupper” 

Genom sin utbildning till en kandidatexamen i huvudämne engelska möter 

studenterna ett flertal olika grupper. Dagens studentpopulation utgör en heterogen 

grupp, består av olika åldrar och samhällsklasser, och har olika slags kulturell 

bakgrund - inte minst vad gäller vilken slags studievana de har med sig från 

uppväxten. Redan här finns alltså ett antal olika grupper som förutsätter att varje 

enskild student måste kunna visa förmåga att redogöra för och diskutera 

information, problem och lösningar i dialog med andra. Vidare väljer ibland 

studenterna sina egna små studiegrupper. Eftersom ämnet Engelska samläser en 
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stor del av kurserna med lärarutbildningen möter studenterna andra grupper av 

studenter som har andra mål in inriktningar på sina studier (allt ifrån blivande 

lärare för år 4-6 som bara läser en termin engelska till blivande gymnasielärare som 

läser drygt 3 terminer engelska). 

Studiegrupper om 4-5 studenter ligger till grund för förberedelser inför 

seminarierna i brittisk och amerikansk realia på Engelska 1 grundkurs - och dessa 

små grupper slås sedan samman i större grupper vid själva seminarietillfällena. 

Andra/nya grupper om 8 studenter sätts sedan samman till de muntliga 

examinationerna i denna delkurs. 

Även i många andra delkurser inplaceras studenterna ofta i mindre grupper 

för att diskutera problem och lösningar. På Engelska 1 och Engelska 2 samläser 

studenterna varje hösttermin med internationella utbytesstudenter där engelska 

oftast är det enda gemensamma språket, och dessa studenter utgör en tydlig grupp i 

både språkligt och kulturellt avseende. 

På ett sätt är ju själva grunden för hela vår verksamhet - språk - ett verktyg 

genom vilket våra studenter skapar möjligheter att föra dialog med snart sagt varje 

grupp i en globaliserad värld. Trots att betoningen för vår verksamhet vad gäller 

språklig kompetens är det formella språket, menar vi att ett rikt, varierat och 

kompetent språkbruk är något som studenterna övar sig i och att de därmed har 

förmåga att anpassa sig till de olika språkliga sammanhang som de kommer att 

befinna sig i. 

Att “skriftligt diskutera med olika grupper”, anser vi vara tämligen 

problematiskt att förstå i vår kontext, annat än inomvetenskapligt. När studenterna 

skriver texter måste de naturligtvis förhålla sig till tidigare skribenter, och förhålla 

sig till det faktum att läsarna av texterna utgör andra/egna grupper (läraren, 

handledaren, medstudenterna). Däremot sker ju ingen examination i form av att 

varje student skriver debattartiklar i tidningar etc., men det anser vi heller inte vara 

del av studenternas huvudsysslor. Vi uppmuntrar dock våra studenter att publicera 

sina examensarbeten i Diva, vilket ju kan ses som en diskussion med det globala 

vetenskapssamhället – inte minst mot bakgrund av att de skrivs på engelska. Det är 

dock värt att fundera över huruvida denna aspekt behöver utvecklas för att nå en 

bredare måluppfyllelse, eller om ovanstående resonemang faktiskt är högst rimlig 

tolkning för ämnet Engelskas del för just detta mål. 

 
Målen avseende värderingsförmåga och förhållningssätt har även de sin 

främsta måluppfyllelse under fördjupningskursen, vilket är naturligt då det 

individuella, självständiga examensarbetet med tillhörande muntlig opposition ger 

studenten möjligheten att visa sin förmåga att värdera information, motivera val 

och visa hur kunskap kan användas. 

 
Även vad gäller dessa examensmål behöver viss reflektion göras, inte minst mot 

bakgrund av att ämnet Engelska inte är ett professionsämne. 

Mål 6 a, att göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga aspekter, 

examineras i någon mån på alla ingående kurserna, och i många av delkurserna. 
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Som exempel på detta – på en grundläggande nivå, naturligtvis – kan ges den 

obligatoriska seminarieuppgift i delkursen Written English på kursen Engelska 1 

som handlar om att analysera och bedöma en språkvetenskaplig studentuppsats 

med avseende på både form och innehåll. Denna uppgift förbereds enskilt, 

diskuteras och examineras på skriftligt underlag och genom aktivt muntligt 

deltagande i seminarium, där studenterna först indelas i små grupper så att alla får 

en god möjlighet att engagera sig i diskussion och jämföra åsikter med varandra; 

därefter avslutas seminariet med en helklassdiskussion. På kursen Engelska 2 

fördjupas denna bedömningsförmåga i flera delkurser; kanske främst i den egna 

uppsatsen/Term Paper, men även t.ex. i delkursen Varieties of English där 

studenten ombeds göra en ”critical appraisal of a given linguistic model, theory or 

method”. På Engelska 3 står naturligtvis den egna kandidatuppsatsen i fokus vad 

gäller att examineras på detta examensmål, men flera av delkurserna har med detta 

examensmål, såsom t.ex. Writers and Contexts och Critical Engagements där 

studenterna ombeds välja några relevanta litteraturteoretiska texter och relatera 

dessa till/utifrån dessa analysera skönlitterärt material. 

Mål 6 b, att göra bedömningar utifrån relevanta samhälleliga aspekter, är 

även den föremål för viss diskussion. 

Vad gäller litteraturen på Engelska 1 och Engelska 2 kan de texter som läses ses som 

bärare av brittisk och amerikansk erfarenhet och beskriver samhälleliga aspekter 

som är situerade i tid och rum, t.ex. mellanmänskliga relationer, klass (kulturellt 

och ekonomiskt kapital), genus, könskonstruktion, etnicitet, religion, 

identitetsproblematik, generationer, kvinnors situation i samhället, utanförskap och 

dödsstraff. 

Vidare anser vi att samhälleliga frågeställningar i litteratur- och kulturstudier 

ibland ligger nära de etiska. Instuderingsfrågorna riktar på olika sätt fokus mot 

dessa aspekter i litteraturen och dessa behandlas i texterna i förhållande till tid och 

rum (modern och historisk tid). Litteraturen bär föreställningar om världen och all 

aktiv läsning tvingar läsaren att ta ställning på något sätt/frammanar samhälleliga 

bedömningar. 

På grundläggande nivå i litteraturstudierna är det aktuella samhälleliga 

aspekter som behandlas, medan det på fortsättningsnivå och på fördjupningsnivå 

främst är historiskt situerade samhälleliga aspekter. Då examensmål 6 inte tydligt 

specificerar vilket samhälle som avses anser vi att även historiska samhälleliga 

aspekter är av vikt vid dylika studier. 

I litteraturkursen kan dessa study questions (obligatoriska instuderingsfrågor 

inför seminarier) illustrera relevanta samhälleliga aspekter: 

 
• Morrison describes the girls in ways that tempt us to make certain 

assumptions about race – assumptions that are often undermined later in 
the story. What is the purpose of these deceptive “invitations” to make 
assumptions? 

• Consider the temporal setting of the play. What is happening 
politically/socially in America during this time? 
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För realiakurserna är förhållandet modernt/historiskt likartat som för 

litteraturstudierna: På grundläggande nivå i Engelska 1 är det aktuella samhälleliga 

aspekter som behandlas och på Engelska 2 är det mer historiska aspekter som står i 

fokus. Inom lingvistiken både på Engelska 1 och Engelska 2, och i delkursen 

Varieties of English på Engelska 2, behandlas inte bara det rent språkliga utan även 

språk i sitt sociala sammanhang. I kursen Language Studies på Engelska 2 ska 

studenterna t.ex. i sin hemtentamen göra en ekokritisk diskursanalys av en modern 

reklamaffisch. 

Mål 6 c – att göra bedömningar med hänsyn till etiska aspekter, ligger 

ibland mycket nära mål 6 b. I skönlitteraturen kan de mänskliga erfarenheterna och 

de situationer människor ställs inför kräva att etiska ställningstaganden görs i 

relation till frågeställningar som hör samman med t.ex. mellanmänskliga relationer, 

klass (kulturellt och ekonomiskt kapital), genus, könskonstruktion, etnicitet, 

religion, identitetsproblematik, generationer, kvinnors situation i samhället, 

utanförskap, dödsstraff, kolonialism. Litteraturens dimension i dess vidare 

bemärkelse är inherent i den typ av text som skildrar mänskliga erfarenheter. 

Med detta sagt, ser vi naturligtvis att det finns andra och till 

litteraturvetenskaplig metod kopplade etiska aspekter – eller oftare avsaknaden av 

relevans för etiska aspekter. Visserligen kan studenterna diskutera huruvida det 

idag är lämpligt att göra en rasanalys utifrån t ex socialdarwinistiska verk, men det 

tillhör undantagen. De skönlitterära texterna som oftast utgör primärmaterialet för 

våra studier är ju redan publicerade verk och därmed faller relevansen vad gäller 

etiska bedömningar i förhållande till medgivande från individer, sekretess, särskilda 

ställningstaganden vad gäller interaktion med barn, etc., jämfört med de etiska 

aspekter som kommer i fråga för andra vetenskapliga discipliner. 

Ett tydligare exempel i vårt huvudområde återfinns i språkvetenskapen, se 

nedan. Här vill vi även lyfta fram en aspekt av etiska ställningstaganden som i allra 

högsta grad gäller akademin: vårt dokument som varje student i börjande av 

kurserna inom huvudområdet engelska måste ta del av och skriva på att de läst och 

förstått, och som behandlar frågan om fusk och plagiat. Förutom att dokumentet tar 

upp konsekvenserna av misstanke om fusk från lärarens sida, ges även exempel på 

hur man i stället bör gå tillväga för att på ett korrekt sätt referera och citera. 

Signaturerna sparas sedan och arkiveras och kan användas som underlag vid ev. 

ärende i disciplinnämnden. 

I diskussionen om ämnes- och metodval vad gäller språkvetenskapliga Term 

Papers och examensarbeten lyfts etiska frågor alltid fram. Eftersom flera av våra 

studenter samlar in data av olika slag från undersökningsdeltagare, t.ex. video- eller 

ljudinspelningar, enkäter mm, måste etiska aspekter beaktas i metoddelen av 

arbetet. Detta innebär att studenten måste få bl.a. skriftligt samtycke från samtliga 

deltagare men även Vetenskapsrådets andra etiska krav (informations-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet) ska beaktas. 

I både Term Paper och Examensarbeten måste dessutom alltid forskningsetiska 

överväganden göras. 
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Examensmål 7 & 8. Dessa mål examineras främst under fördjupningskursen 

Engelska 3, och då allra främst genom examensarbetet, både genom den egna 

skrivna texten och ventilationsseminariet. 

 

 
Övergripande kommentarer 

Beskrivningen ovan har försökt visa på hur utbildningen använder sig av en mängd 

olika undervisningsformer, lärandeaktiviteter, återkoppling och 

examinationsformer för att säkerställa att examensmålen uppfylls. 

Kurserna är indelade i en mängd delkurser, som behandlar främst 

språkvetenskapliga och litteraturvetenskapliga aspekter, men även realia och mer 

språkfärdighetsinriktade aspekter. För att hjälpa studenterna att navigera genom 

denna mängd av moment har varje kurs en engagerad kursansvarig och ett antal 

lika engagerade delkursansvariga lärare, ett väl utvecklat arbete på Lisam (där inte 

bara litteraturlistor ligger, utan ofta mycket detaljerad information om 

förberedelser inför varje lektion, instuderingsfrågor inför seminarier, grupprum där 

studenter samarbetar kring olika seminarieuppgifter, inlämningar och 

direktinformation till studenter), och varje delkurs börjar ofta med en detaljerad 

information om den aktuella delkursen och studenterna får på detta sätt en god 

vägledning i hur delkursen är upplagd och förhåller sig till kursen i sin helhet. 

 

 

Progression 
 

I ämnet Engelska förekommer progression på flera olika nivåer. Under Engelska 1, 

grundkurs, förekommer alla olika examinationsformer som vi använder: muntlig 

tentamen, skriftlig salstentamen, tentamen i medielabb och hemtentamen. Dessa 

tentamensformer återkommer i varierande grad även under Engelska 2 och 3, men 

det sker en progression på så sätt att hemtentamen/eget uppsatsskrivande blir 

vanligare ju högre upp i kurserna studenten kommer – detta är en medveten 

strategi då studenten i slutet av sin utbildning förväntas kunna skriva ett 

examensarbete på egen hand. 

Med avseende på skrivandets progression förekommer på Engelska 1 två 

uppsatser, där den första sker genom processkrivande i grupp, där studenterna 

tillsammans återkopplar varandras texter innan de slutligen lämnar in en enskild 

uppsats, där rudimentära krav ställs på innehåll och formalia för en akademisk 

uppsats. I Engelska 2 fortsätter studenterna skriva uppsats, men kraven på språklig 

förfining, akademisk stringens och formaliahantering, inklusive källhänvisningar är 

högre. På Engelska 3 har detta krav ökats ytterligare, för att avslutas med de höga 

krav som ställs i examensarbetet. 
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Det sker även en progression vad gäller ämnesdjup/ämnesinnehåll och krav 

på formalia. Ett exempel på ämnesfördjupning i litteraturvetenskap är att 

studenterna på Engelska 1 introduceras i litteraturvetenskaplig metod och ombeds 

använda några grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp i sin tolkning av 

litterära texter. I Engelska 2 och än mer i Engelska 3 förväntas studenten vara 

förtrogen med litteraturvetenskapliga begrepp och dessutom kunna använda och 

kritiskt förhålla sig till även vetenskapliga texter om litterära verk och inte minst 

kunna söka, välja bland och kritiskt förhålla sig till olika litteraturteoretiska 

perspektiv i sin läsning och sitt eget skrivande. 

Inom språkvetenskapen förekommer naturligtvis en liknande progression. 

 
Utvecklingsområden 

Ett utvecklingsområde är att mer tydligt i kursplanernas delkursmål skriva fram 

sådant som redan görs, till exempel examensmål 3 b, att utföra uppgifter i tid. Det 

är ett lärandemål som examineras i snart sagt varje delkurs, men det står 

uttryckligen endast med i ett fåtal kursplaners lärandemål. 

Ett annat utvecklingsområde är examensmål 4a, att se om det på ett tydligare 

sätt går att muntligt redogöra för och diskutera information – och, om det möjligen 

vore önskvärt – även går att bredda detta med olika grupper. 

Även mål 7 & 8 skulle kunna utvecklas så att det skrivas fram tydligare i 

lärandemålen; både att man tydliggör för studenterna hur dessa mål kan tolkas i en 

humanistisk icke-professionsutbildning som Engelskan och att man tydliggör hur 

dessa mål examineras. 

 

 

Utformning och genomförande 
 

Engelska är, som beskrivits ovan, både ett akademiskt ämne indelat i två 

huvudområden, språkvetenskap och litteraturvetenskap, och ett färdighetsämne. 

Detta, i kombination med att många lärare är involverade i ämnets kurser, och det 

sker stor samläsning med lärarutbildningen gör att det inte finns endast en 

pedagogisk princip eller modell, annat än möjligen den mycket övergripande 

beskrivningen ”studentaktivt lärande”. Studenterna står alltid i centrum, och den 

undervisning som ges finns till för att stödja deras egen inlärning. Eftersom 

färdighetsaspekten av ämnet förutsätter kompetens i både skrift och tal, ges 

studenterna många möjligheter att öva sig i dessa delar genom gruppövningar och 

grupparbeten, enskild inläsning och processkrivande av akademiska uppsatser. 

Studenter är också olika vad gäller lärstilar och uttrycksmöjligheter, och 

utbildningen innehåller examinationsformer som tillgodoser både de som har 

lättare för att uttrycka sig i skrift än muntligt, och vice versa. 

Ett exempel på hur studenterna med stigande progression övar sig i att på 

engelska uttrycker sig muntligt: på Engelska 1, i delkursen brittiska kulturstudier, 
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har studenterna en förberedelse i grupp, där de väljer ett område av brittiskt 

undervisningsväsen (t.ex. ”public schools” eller ”state-funded schools”), förbereder 

sig tillsammans både skriftligt och muntlig, och på det obligatoriska seminariet 

delas grupperna så att det bildas tvärgrupper, och man får presentera sitt område 

för andra i en liten/ny tvärgrupp om 4-6 personer utan höga formella krav på 

språklig förmåga. Den slutliga, muntliga tentamen äger rum i en grupp om cirka 8 

personer, men här ska studenten enskilt besvara examinationsfrågorna. Under 

Engelska 2 får studenterna göra en muntlig gruppresentation av en vald roman med 

krav på koppling till litteraturvetenskaplig metod och litteraturteori samt med krav 

på korrekt och situationsanpassad engelska, och under Engelska 3 leder studenten 

enskilt en opposition av annan students examensarbete och är medopponent på 

ytterligare ett examensarbete vilket förutsätter hög språklig kommunikativ 

kompetens. 

Liknande progression finns (naturligtvis) även vad gäller skriftlig kompetens och 

ämnesdisciplinär dito – På Engelska 1 övar sig studenten att på ett grundläggande 

sätt kunna läsa texter från olika genrer på engelska och att skriva en akademisk 

uppsats (dels en ’allmän’, fritt vald uppsats, dels en litteraturvetenskaplig uppsats). 

På Engelska 2 och 3 ökar inslaget av att läsa och kritiskt bedöma vetenskapliga 

texter, och att kunna själv författa sådana texter. 

Det finns även här en pedagogisk utgångspunkt att det på Engelska 1 är en 

inskolning i ämnesdisciplinen och mer fokus på det akademiska och 

språkfärdighetsmässiga hantverket, och delkursernas lärare visar tämligen stor 

tydlighet och vägledning genom föreläsningar, seminarier, förberedelser inför 

lektioner och examinationer. På Engelska 2 och 3 får studenterna större grad av 

valfrihet men det ställs också större krav på utförande och ämnesmässig kompetens. 

Studenterna uppmanas redan från kursstart att ta eget ansvar och engagera sig i 

sin utbildning. Något som infördes för några år sedan är att i flera av delkurserna 

schemalägga tid för att göra förberedelser/läxa även inför de valfria 

föreläsningarna; i någon mån för att möjliggöra mer av typen ’flipped classroom’- 

undervisning. Läraren kräver inte att få se ’bevis’ för att studenten verkligen gjort 

sin läxa då det ju är föreläsning, men det verkar som om studenterna uppskattat 

detta tydliggörande av att – trots tämligen ringa tid i lektionssalen på våra kurser – 

komma väl förberedd till den undervisning som ges. Kontinuerligt inskärps även 

vikten av att planera sina studier, att ta eget ansvar, och att också förstå att som 

humanioraämne med knaper ekonomi måste studenten själv ta stort egenansvar 

vad gäller övning i språkets olika delar, då ämnet inte har råd att ge så mycket tid i 

lektionssal som vore önskvärt (detta gäller såväl övning i muntlig och skriftlig 

presentation/uppsatsskrivande, som ämnesstudier i både språkvetenskap och 

litteraturvetenskap). 

Den viktigaste pedagogiska utgångspunkten är dock att ämnet har mycket 

kompetenta och engagerade lärare, som brinner för undervisning. Tre av lärarna 

har utsetts till ”årets pedagog” vid LiU (en har fått utmärkelsen två gånger), vilket 
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bara understryker det faktum att det är våra lärare är den viktigaste tillgången för 

god och situationsanpassad pedagogik. 

Kursansvarig lärare (och delkursansvariga dito) inbjuder studenterna att 

omedelbart och kontinuerligt komma med synpunkter på undervisningen och 

kursen, och därigenom även att ta en aktiv roll i lärandeprocessen. Se även nedan. 

 

 

Goda förutsättningar för studenten att slutföra 

utbildningen inom planerad undervisningstid 

Ämnet arbetar metodiskt för att ge studenterna möjlighet att slutföra sin utbildning 

inom den planerade studietiden. Förutom engagerade lärare och kursansvariga har 

där lärarna för kontinuerliga samtal med studenterna kring delkurser och kurser, 

används Lisam i stor utsträckning i alla kurser. Många lärare ger även där 

kontinuerlig information och en möjlighet att ställa konkreta frågor inför 

examinationer och andra uppgifter, och svaren kan då läsas av alla studenter 

samtidigt, vilket leder till effektiv informationsspridning och svar på frågor som är 

direkt kopplade till det moment studenterna är engagerade i för tillfället. Detta är 

synnerligen värdefullt då kurserna består av ett flertal olika delkurser och alla 

studenter har inte förmågan att planera sin tid på egen hand. Till stöd har 

studenterna naturligtvis även en studievägledare som har tystnadsplikt och i början 

av kurserna hänvisas särskilt till studievägledaren. Studenterna får även hjälp av 

ämnesadministratören, som ofta kan besvara frågor utöver rent 

studieadministrativa ärenden. 

Det finns några erkänt svåra delkurser på Engelska 1 och Engelska 2 

(språkfärdighetsprov i grammatik, översättning och uppsats samt kursen Language 

Studies), där många studenter fallerar flera gånger. Det är inte problematiskt i sig, 

då vi anser att detta är minimikrav för att kunna ha en rimlig chans att klara av att 

på egen hand skriva ett examensarbete med de krav på språklig kompetens som 

detta ställer, och för att ämnet ska kunna examinera studenter som har ”sådan 

färdighet som fordras för att självständigt kunna arbeta inom det område som 

utbildningen avser” (examensmål 5.). Eftersom Engelska 1 och 2 ges både 

hösttermin och vårtermin, får dock studenterna många examinationstillfällen. 

Avigsidan med detta, vilket vi sett tydligare på senare år, är att studenter hellre 

verkar ’chansa’ på att skriva ytterligare en tentamen, än att gå om den kurs som de 

har problem att klara av, vilket leder till stort merarbete för lärarkåren som måste 

rätta en rad tentamina som ligger långt från kravet på godkänt. 

Kandidatexamen avslutas i ämnet med examensarbete, vilket ställer stora 

krav på ämneskunskap och förmåga att skriva akademiska texter på god engelska. 

Till stöd för att klara av denna uppgift i tid finns både teori- och metodkurser på 

Engelska 2 (när studenterna skriver sitt Term Paper inom vald ämnesdisciplin) och 
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Engelska 3, samt tydliga momentscheman med deadlines när olika delar av 

uppsatserna ska vara klara, så att tiden inte bara rinner iväg. 

För andra delkurser finns också ofta momentscheman, schemalagd 

instuderingstid för föreläsningar och seminarier, och en kontinuerlig information 

från/diskussion med lärare i lektionssal och på Lisam. 

 

 

Utbildningsspecifika lärmiljöer 
 

Som redan nämnts används Lisam i stor utsträckning på alla kurser i ämnet. Efter 

viss inkörningstid och visst motstånd huruvida Lisam bara skulle bli ytterligare en 

lärplattform med kort livstid (som t.ex. Blackboard och IT’s learning), har de flesta 

lärare sett fördelarna med Lisam. Som tidigare beskrivits används Lisam för allt 

från litteraturlistor, momentscheman, delkursinformation och detaljerad 

information kring delkurslärandemål, förberedelser studenterna förväntas göra, 

kursupplägg, hjälpfiler/övningar som instuderingshjälp inför examinationer och 

inlämning av hemtentamina. Vidare sker grupparbeten och ’flipped classroom’- 

förberedelser via ’Collaborative Workspace’-funktionen. Genom att ämnet från och 

med HT18 börjar ge vissa kurser på distans, kommer även videoföreläsningar och 

annat att läggas upp på Lisam. Lärarna saknar vissa funktioner i Lisam, men 

generellt sett är man nöjd, och studenterna verkar hålla med om den bilden. 

Vidare används – om än i tämligen ringa omfattning – det medielabb som finns i 

Key-huset. Studenter arbetar där med analys av video- och ljuddata, samt spelar in 

och kan lyssna på ljudfiler för att förbättra sitt uttal. En utmaning med detta 

medielabb är dess ovissa framtid. 

Viss språkövning lämpar sig mycket väl för användande av digitala, självrättande 

program (t.ex. vad gäller att identifiera ordklasser, singular/plural, ’false friends’ i 

språket, glosinlärning, etc.). En del sådant material har också utvecklats av lärarna 

med mycken kraft nedlagd för att hjälpa studenterna klara sin utbildning, och detta 

material har lagts upp i Polopoly. Vi ser tyvärr att även här har införandet av den 

nya webben försämrat för studenterna. Viss programvara går inte att använda i nya 

webben, och fungerar bara så länge som Polopoly inte stängs ned. Det finns inte 

heller några resurser att konvertera/skapa nytt material som fungerar i framtiden. 

 
Utvecklingsområden 

Ett utvecklingsområde, där ämnet fungerar väl, är att utveckla Lisam ytterligare, så 

att Lisam även fungerar fullt ut för ren distansundervisning, med bibehållen kvalitet 

och rättssäkerhet. 

Ett ytterligare utvecklingsområde är att arbeta för att studenterna ska tycka, 

och förstå att det är bättre att ägna sin dyrbara tid åt att studera, hellre än att ’bara 

chansa’ på ännu en tentamen – detta gäller främst de ovan nämnda svåra kurserna i 

språkfärdighet och lingvistik. 
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Ett utvecklingsområde där vi behöver bli bättre är hur våra examinationsformer 

kan återspegla att studenterna själva ska ta ansvar för sina lärprocesser. 

 

Forskningsanknytning 
 

Numera finns en tämligen god koppling mellan utbildning och forskning i 

lärandemiljön. Flera av de undervisande lärarna är själva aktiva forskare eller 

forskarstuderande i slutet av sin utbildning, och forskningen kommer studenterna 

till del i alla kurser, men främst på Engelska 3. Samtidigt är resurstilldelningen så 

låg att den forskning som bedrivs nästan uteslutande sker på lärarnas/forskarnas 

fritid eller i undantagsfall via externa anslag. Det vore därför synnerligen önskvärt 

att kunna ge all undervisande personal forskningstid i tjänsten, för att bättre kunna 

säkerställa kopplingen mellan utbildning och forskning. Det är naturligtvis även ur 

ett arbetsgivarperspektiv otillfredsställande att den forskning som sker, nästan 

uteslutande sker på enskilda forskares fritid. Detta problem till trots, har glädjande 

nog en av lärarna precis fått beviljat anslag från VR att forska 50% under 3 års tid. 

Flera forskare publicerar dessutom artiklar och presenterar forskning på 

internationella forskningskonferenser. 

Den enskilt viktigaste vetenskapliga miljön av relevans för ämnet engelska är 

forskningsmiljön Språk och kultur vid IKK. I denna forskningsmiljö och därtill 

knutna forskarskolan Språk och kultur i Europa bedrivs forskning i litteratur-, 

kultur- och språkvetenskap. Forskningsmiljön tjänar som gemensam 

forskningsöverbyggnad för IKK:s olika språkämnen. Ett par av lärarna i engelska är 

verksamma i forskningsmiljön, antingen som undervisande lärare på kurser på 

avancerad nivå, som handledare av doktorander, som doktorander själva eller som 

delaktiga forskare i projekt som passar in i forskningsmiljöns profil – i 

ämnesområdena språkvetenskap respektive litteraturvetenskap. 

Studenterna möter aktiva forskare som undervisande lärare på kursen 

Engelska 1, men redan i Engelska 2 får studenterna en möjlighet att göra en egen 

kortare vetenskaplig undersökning (sitt Term Paper), där de får handledning av 

någon med vetenskaplig kompetens för just deras valda intresseområde. Detta 

fördjupas och utvecklas på Engelska 3, där examensarbetet ibland utgörs av sådan 

forskning som handledarna själva är engagerade i. Det förekommer även exempel 

när studenten får delta i pågående forskningsprojekt (t.ex. videoinspelning av 

klassrumssamtal för ett examensarbete i samtalsanalys). 

Med avseende på inklusion av såväl nationell som internationell relevant 

forskning sker det genom all den litteratur – främst internationell, då ämnet av 

naturliga skäl har en internationell prägel – studenterna läser och analyserar under 

sin utbildning. Vidare sker den främst genom examensarbetet, då studenterna 

måste använda sig av relevant och aktuell forskning, vilket även den kan vara både 

nationell och internationell. Dessutom sker inklusionen i så måtto som enskilda 

lärare/forskare är aktiva i egen forskning och använder den i sin egen undervisning. 
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Arbetet med att få studenterna öva sig i ett vetenskapligt förhållningssätt 

börjar redan på Engelska 1 – genom att de introduceras i både litteraturvetenskap 

och språkvetenskap, samt får lära sig att analysera akademiska texter med avseende 

på struktur, innehåll och form, och de får dessutom själva öva sig i att skriva 

akademiska uppsatser. Allt detta fortsätter sedan på Engelska 2 och 3, med ökat 

fokus på analys av vetenskapliga texter, ett kritiskt förhållningssätt och förmågan 

att göra bedömningar av andras vetenskapliga produktion. 

Vad gäller en professionsinriktad miljö, ger ämnet inte en tydlig profession, 

annat än vidare studier på forskarnivå och en akademisk karriär. Däremot får 

studenterna möta lärare som själva dessutom kan vara, skollärare, översättare, 

litteraturkritiker eller annat som också utgör en framtida arbetsmarknad. Vi tror 

dessutom att det till hösten 2018 nya kandidatporgrammet Språk, Litteratur, 

Medier (SLM) – som har en mer uttalad professionsprofil – kommer att underlätta 

även för de som studerar Engelska som fristående kurs att se hur en sådan generell 

akademisk examen inom det humanistiska området kan användas på 

arbetsmarknaden. Se vidare nedan under ”Arbetslivsperspektiv”. 

 
Utvecklingsområden 

Som beskrivs ovan, saknas ekonomiska resurser som möjliggör för all anställd 

personal att få kompetensutveckling/forskning inom ramen för sin tjänst, vilket är 

både frustrerande och otillfredsställande. På alla nivåer och i alla avseenden 

gällande kopplingen mellan utbildning och forskning skulle forskning inom ramen 

för ordinarie tjänst möjliggöra en bättre utbildning som i än högre grad rustar 

studenterna att uppfylla examensmålen och få en utbildning som ger ökad 

konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Med mer resurser skulle vi till exempel ha 

råd att låta studenterna skriva fler uppsatser under utbildningens gång och fördjupa 

sig i både litteraturvetenskapliga och språkvetenskapliga ämnen. 
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Måluppfyllelse Engelska magisterexamen 

 
Tabell: Måluppfyllelse för Engelska magisterexamen 

 
 
 

Examensmålen uppdelade i delmål 

 
 
 

Kurskod: 711A03 

 
 
 

Kunskap och förståelse 

 
 
 

Titel: Magisterkurs i engelska 

 
 

1 a. visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för 
utbildning 

 
 
 

3 

1 b. överblick över området 3 

1 c. fördjupade kunskaper inom vissa delar av området 3 

1 d. insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 3 

  

 
2. visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet 

 
3 

  

Färdighet och förmåga  

3. visa förmåga att integrera kunskap och att 
analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, 
frågeställningar och situationer även med begränsad 
information 

 
 
 

2-3 

 

4 a. visa förmåga att självständigt identifiera och 
formulera frågeställningar 

 
 

3 

4 b visa förmåga att planera och med adekvata metoder 
genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar 

 
2-3 

5 a. visa förmåga att muntligt klart redogöra för och 
diskutera sina slutsatser och den kunskap och de 
argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika 
grupper 

 
 
 

2-3 

5 b. visa förmåga att skriftligt klart redogöra för och 
diskutera sina slutsatser och den kunskap och de 
argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika 
grupper 

 
 
 

2-3 
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6. visa sådan färdighet som fordras för att delta i 
forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i 
annan kvalificerad verksamhet. 

 
 

3 

  

Värderingsförmåga och förhållningssätt  

 

7 a. visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen 
göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga 
aspekter 

 
 
 

3 

7 b. visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen 
göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga 
aspekter 

 
 

2-3 

7 c. visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen 
göra bedömningar med hänsyn till relevanta etiska 
aspekter 

 
 

3 

7 d. visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- 
och utvecklingsarbete 

 
3 

8. visa insikt om vetenskapens möjligheter och 
begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar 
för hur den används, och 

 
 

3 

9. visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare 
kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling. 

 
3 

 

 

Inledning 

Magisterkursen i engelska 60 hp, består av 6 kurser à 7,5 hp samt examensarbete, 

15 hp. 3 stycken 7,5 hp-kurser är obligatoriska (Språk- och litteraturvetenskaplig 

teori och metod, Akademiskt skrivande på avancerad nivå samt Tillämpad teori och 

metod), medan övriga 3 kurser främst väljs utifrån den inriktning studenten valt – 

engelsk språk- respektive litteraturvetenskap. Eftersom flera av delkurserna är 

valbara och av förklarliga skäl ser olika ut beroende på vald inriktning, går det inte 

att förutse hur en enskild student väljer kurs, varför endast ett fåtal exempel 

kommer att ges här nedan från de olika kurserna. Matrisen ovan visar dock på att 

varje enskild student som klarar Magisterkursen i engelska har uppnått 

examensmålen. 

I det följande kommer även frekventa referenser att göras till Kandidatexamens 

rubriker, då den texten har mycket gemensamt med det som gäller för 

Magisterexamen; vi har därför även valt att göra texten till Magisterexamen 

avservärt mer kortfattad för att i möjligaste mån undvika upprepningar. 

 
Målen avseende kunskap och förståelse täcks in under alla delkurser, även 

om specifik fördjupning främst visas genom examensarbetet. 
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Mål 1a och 1b uppfylls genom de obligatoriska kurserna som ger viss bredd i 

både engelsk litteraturvetenskap och språkvetenskap, medan mål 1c och 1d uppfylls 

dels genom att studenterna väljer fördjupningskurser inom ett av dessa två 

områden, dels skriver examensarbete inom sitt valda område. Mål 1d visas alltså 

främst genom examensarbetet, men även genom de obligatoriska teori- och 

metodkurserna och genom de olika valbara kurserna som erbjuds; i princip alla 

delkurser undervisas av lärare med egen forskning inom det fält som den aktuella 

kursen behandlar. 

 
Målen avseende färdighet och förmåga uppvisar något större spridning 

kurserna emellan vad gäller måluppfyllelse, men t.ex. mål 3 (att integrera kunskap 

och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser) examineras tydligt i 

kursen Akademiskt skrivande, där studenterna jämför akademiska skrivtraditioner i 

språk- och litteraturvetenskapliga skrifter, inklusive sådana med didaktisk 

inriktning. Mål 4b (att utföra uppgifter inom givna tidsramar) examineras ju vid 

varje examinationstillfälle, men själva ordalydelsen i kursplanen kunde förtydligas. 

Uppfyllelsen av mål 5a och 5b bör dessutom läsas med utgångspunkt från 

samma diskussion kring ”olika grupper” som lyftes fram i måluppfyllelsen av 

Kandidatexamen i engelska tidigare i denna text; det finns dock en ännu större 

bredd av olika grupper på magisternivån, eftersom flera delkurser samläses med 

studenter i övriga moderna språk och ämnet svenska, som också de består av 

fristående kurs-studenter och lärarstudenter. T.ex. i kursen Akademiskt skrivande 

sker livlig muntlig diskussion på seminarierna, och studenterna gör kritiska 

granskningar av varandras texter. 

 
Målen avseende värderingsförmåga och förhållningssätt har även de sin 

främsta måluppfyllelse i examensarbetet, vilket är naturligt då det individuella, 

självständiga examensarbetet med tillhörande muntlig opposition ger studenten 

möjligheten att visa sin förmåga att värdera information, motivera val och visa hur 

kunskap kan användas. En annan delkurs där dessa mål tydligt examineras är 

Tillämpad teori och metod, där studenten själv utformar två mindre 

empiriska/analytiska studier. 

 

 
Övergripande kommentar 

Lisam används i stor utsträckning, en engagerad kursansvarig lärare och 

engagerade delkursansvariga lärare hjälper studenterna att navigera sig igenom 

kursen i sin helhet och de delkurser som ingår i denna helhet. 

Precis som för kandidatexamen, är Lärarutbildningen en 

förutsättning för att kunna ge vissa av delkurserna på magisternivå; genom att 

blivande gymnasielärare läser vissa kurser på avancerad nivå har ämnet än så länge 
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möjlighet att ge ett bredare utbud av magisterkurser, men situationen är 

otillfredsställande på lång sikt. 

 
Utvecklingsområden 

För att bli ännu tydligare kring måluppfyllelse, kunde kursplanens formulering 

modifieras något, inte minst med avseende på mål 4b och ”givna tidsramar”. Ett 

annat utvecklingsområde är om det går att ge fler lärare chans att engagera sig/ge 

valbara delkurser inom sina respektive forskningsområden; dock skulle det kräva en 

bättre ekonomi/ökat studentunderlag jämfört med det vi har idag. 

 

Utformning och genomförande 
 

Precis som för kandidatexamen använder sig ämnet Engelska på magisterkursen av 

olika slags examinationsformer – seminarier, hemtentamina och uppsatser – för att 

säkerställa att examensmålen nås. Dock bör framhållas att det på denna nivå främst 

är egna, skriftliga arbeten som står i centrum, vilket vi anser ligger väl i linje med de 

krav som ställs i examensmålen för en magisterexamen i engelska. 

 

Goda förutsättningar för studenten att slutföra 

utbildningen inom planerad undervisningstid 

Eftersom det finns flera valmöjligheter för en enskild student på magisterkursen 

(val som i sin tur påverkas av vilka delkurser som lästs tidigare) träffar 

kursansvariga varje student i början av terminen för att tillsammans planera vilka 

delkurser som ska läsas och hur mer självständiga kursmoment ska planeras 

tidsmässigt (t.ex. de två mindre empiriska/analytiska studierna i delkursen 

Tillämpad teori och metod). Läraren följer också upp detta individuellt under 

terminens gång. Se i övrigt text för kandidatexamen. 

 

Utbildningsspecifika lärmiljöer 
 

Se text för kandidatexamen. 

 

Forskningsanknytning 
 

Alla kurser på Magisterkurs i engelska ges av forskande lärare där flertalet är 

engagerade i institutionens forskningsmiljö Språk och kultur i Europa, varför 

forskningsanknytningen är god. Dock föreligger samma problematik som beskrivs 

under kandidatprogrammet gällande brist på forskningstid för verksamma lärare. 
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Nedanstående text omfattar hela ämnet Engelska, och gäller 

således både för Kandidatexamen och Magisterexamen 

 

Lärarkompetens 
 

Lärartabell, utbildning på grund- 
och avancerad nivå 

    

        

 

 
Namn 

 

 
Anställn. 

 

Akad. 
grad 

 

 
Inst. 

 

Kompetensområde med 
relevans för utbildningen 

 

Professions- 
kompetens 

Om- 
fatt- 
ning 

 

   
Professor 

 
Prof. 

 
IKK 

 
Språkvetenskap 

  
5 

 

 
  

 
Uni-lektor 

 
Docent 

 
IKK 

Engelsk språkvetenskap, 
native speaker UK 

Lärarexamen 
(brittisk) 

 
90 

 
examinator 

 

  
 

Uni- 
adjunkt 

 

Mag. 

 

IKK 

Språkvetenskap, litteratur, 
realia, doktorand i 
översättning 

 

Lärarexamen, 
översättare 

 

5 

 

examinator 

   

Uni- 
adjunkt 

 

Mag. 

 

IKK 

Språkvetenskap, litteratur, 
realia, doktorand i 
översättning 

 

Lärarexamen 

 

50 

 

examinator 

  Uni-lektor Doktor IKK Engelsk litteraturvetenskap  100 examinator 

  Uni-lektor Doktor IKK Engelsk litteraturvetenskap Lärarexamen 60  

 

  
 

Timlärare 

 

Mag. 

 

IKK 

Språkfärdighet, språkdidaktik, 
litteratur, native speaker 
Australia 

 

Lärarexamen 

 

20 

 

  Uni- 
adjunkt 

 
Master 

 
IEI 

 
Realia, native speaker USA 

Lärarexamen 
(USA) 

 
30 

 

   
Uni-lektor 

 
Doktor 

 
IKK 

 
Engelsk litteraturvetenskap 

 
Lärarexamen 

 
100 

 
examinator 

  Uni- 
adjunkt 

 
Master 

 
IKK 

Engelsk språkvetenskap, 
native speaker UK 

Lärarexamen 
(brittisk) 

 
100 

 
examinator 

  
  

 
Uni-lektor 

 
Doktor 

 
IKK 

 
Engelsk litteraturvetenskap 

Litteratur- 
kritiker 

 
60 

 

  Uni-lektor Doktor IKK Engelsk litteraturvetenskap  20  

   
Timlärare 

 
Doktor 

 
IKK 

 
Engelsk litteraturvetenskap 

   

Den vetenskapliga och den sammantagna kompetensen täcker väl de behov som 

utbildningen har. Att en så hög andel av den undervisande personalen har 

lärarexamen har att göra med att 2/3 av den undervisning som ges av ämnet 

Engelska är på/för lärarutbildningen vid LiU, och som redan tidigare nämnts sker 

mycket av undervisning på Engelska 1, 2 och 3 genom samläsning med 

lärarutbildningen (viss samläsning sker även på Magisterkursen i engelska). Att så 

många har lärarexamen har bara positiva effekter på undervisningen i fristående 

kurs, då alla därmed även har en gedigen pedagogisk kompetens, vid sidan av den 

akademiska. 
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Som tidigare nämnts kan dessvärre inte ämnet bekosta tillräcklig pedagogisk och 

ämnesmässig kompetensutveckling, vilket naturligtvis är otillfredsställande och kan 

på sikt bli ett problem, både vad gäller undervisningens kvalitet och vad gäller 

ämnets förmåga att behålla kompetent personal. 

Lärarstabiliteten var under en lång tid synnerligen stabil, men de senare åren har 

ämnet behövt förlita sig på en stor andel tidsbegränsat anställd personal, och på att 

låna in kompetens från andra delar av LiU. Denna instabilitet är ett resultat av 

pensionsavgångar, det faktum att några lärare nu genomgår forskarutbildning på 

deltid och/eller fått externa forskningsmedel, samt att lärarutbildningen vuxit 

snabbt, vilket inneburit att det funnits ett ökat behov av undervisande personal 

(trots att studentantalet på fristående kurs varit vikande). Ämnet håller, som 

nämnts ovan, dessutom på att modularisera sitt kursutbud och dessutom ge flera 

kurser (varav några helt nya) på distans, vilket även det kräver extra lärarresurser. 

För närvarande pågår därför rekrytering av två nya universitetslektorer, varav en i 

forskningsmiljön Språk och kulturs huvudområden Språk och kultur (främst 

engelsk litteraturvetenskap och litteraturvetenskap) och en i engelsk 

språkvetenskap. 

 
Utvecklingsområden 

Det största utvecklingsområdet vore att ge all undervisande personal möjlighet till 

kompetensutveckling inom tjänsten, både för att säkerställa ännu högre kvalitet i 

utbildningen, att bibehålla medarbetarna på lång sikt så att LiU kan vara en 

attraktiv arbetsplats även inom detta huvudområde, och så att medarbetarna kan 

känna att de ges de möjligheter som krävs för att fortsätta ge utbildning med kvalité 

och där kopplingen mellan forskning och utbildning kan bli än mer självklar och 

integrerad. 

Ett annat utvecklingsområde är att fortsätta med de ’pedagogiska samtal’ som 

ämnet har initierat, och att få dessa samtal än mer regelbundna och strukturerade. 

De pedagogiska samtalen har främst ägt rum när man arbetat i workshops och på 

internat med kursutveckling, och de leder till att medarbetarna får bättre kännedom 

om vad andra gör i kurserna; man delar med sig av tips till varandra och 

sammantaget gör detta att kurserna i stort blir mer sammanhållna och det blir en 

bättre samordning kring alla olika delkursmoment, vilket naturligtvis kommer 

studenterna till del som ökad kvalité. 

Ytterligare ett utvecklingsområde är att fortsätta med det som nämnts ovan, 

att modularisera helfartskurserna om vardera 30 hp till 4*7,5 hp, för att möjliggöra 

för fler studenter som kanske bara är intresserade av enskilda delar att läsa dessa 

moduler och ändå få avslutade kurser. Utvecklingsarbetet behöver även fortsätta 

vad gäller ämnets initierade arbete att ge kurser på distans. 

Avslutningsvis är ett ”utvecklingsområde” att få fler tillsvidareanställda lärare 

på plats – och detta arbete pågår just nu – så att ämnet får en stabil lärarkår där alla 

kan vara delaktiga/känna delaktighet i kursutveckling och att gemensamt ta ansvar 
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för ämnet som helhet; detta är svårt när man i alltför hög grad måste förlita sig på 

tidsbegränsad personal. 

 

Arbetslivsperspektiv 
 

Generellt kan sägas att studerande på fristående kurser som själva kombinerar sina 

studier, har visat på förmåga att självständigt planera och fatta beslut kring 

komplexa fenomen. Utbildning är ett exempel på en sådan komplex företeelse. 

Studenter som har läst fristående kurs i engelska vid LiU har tillägnat sig gedigna 

teoretiska kunskaper i huvudområdet som är användbara och tillämpbara inom ett 

brett verksamhetsfält hos framtida arbetsgivare. Genom att läsa fristående kurs i 

engelska vid LiU har studenterna också genom ett antal olika examinationsmoment 

och framförallt i det självständiga arbetet med kandidatuppsatsen och 

magisteruppsats visat att de har tillägnat sig generella/generiska förmågor i form av 

kompetens i informationssökning, problemformulering, kritiskt förhållningssätt 

samt muntlig och skriftlig framställning. Detta är förmågor som också är 

användbara inom stora delar av arbetsmarknaden och ger dem en möjlighet att 

möta förändringar inom arbetslivet. 

Våra studenter är väl förberedda för att t.ex. arbeta inom områden där språk, 

språkbruk och skriftliga och muntliga framställningar är av vikt. Våra studerande 

kan arbeta med utredningar i offentlig sektor, som kommunikatörer i näringslivet 

och i den offentliga sektorn, på översättningsbyråer, som journalister, i bok- och 

förlagsvärlden, eller i annan typ av konstnärlig verksamhet. Beroende på vilka 

ämneskurser de väljer att kombinera sina studier i engelska med så kan man också 

tänka sig att återfinna dem i andra sektorer i framtiden. En kombination med 

ekonomi och/eller juridik, antropologi skulle kunna vara användbart för de företag 

som önskar bryta in på nya marknader där språk och kulturförståelse/förståelse för 

hur man gör affärer i olika kulturer är av vikt. 

Alla som läser fristående kurs i engelska vid LiU väljer inte att ta ut sin 

kandidatexamen i just engelska. De kan välja att ha engelska som ett parallellämne 

till ett annat huvudämne som de tar ut sin examen i. Andra läser fristående kurs i 

engelska som grund för vidare akademiska studier, som fortbildning, för att 

förbättra sin generella engelskkompetens - då det ju förutom att vara ett akademiskt 

ämne även är ett färdighetsämne - eller som komplement till en annan utbildning. 

Oavsett vilken väg studenterna väljer att gå, finns en välutbyggd stödstruktur kring 

studievägledning och karriärcoachning, både på institutionen och på LiU centralt. 

Det nyligen initierade kandidatprogrammet Språk, litteratur, medier (SLM) vid 

IKK, där Engelska är ett av de huvudområden inom vilket studenterna kan ta sin 

examen, tror vi kommer att göra att studenterna i än högre utsträckning får en 

koppling till arbetslivet. 
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Utvecklingsområden 

Det som beskrivits ovan har gjorts i tämligen generella ordalag – både beroende på 

att ämnets karaktär inte är professionsinriktat, och att ämnet här definitivt har 

några utvecklingsområden att jobba med. 

För närvarande samverkar utbildningen endast i ringa omfattning med det 

omgivande samhället – förutom gällande professionsutbildningarna på alla 

lärarprogrammen (F-3, 4-6, ÄLP), där ämnet har mycket goda samarbeten, både 

genom att studenterna gör praktik och att medarbetare regelbundet deltar i 

studiedagar/fortbildning för aktiva lärare och dessutom tar emot presumtiva 

lärarstudenter som besöker utbildningen. Det som i SLM kommer att stärka 

kopplingen till arbetslivet och där ämnet för närvarande inte står väl rustat är dels 

att ha ett utvecklat programråd där representanter från näringslivet är med och 

utvecklar programmet, dels ge studenterna möjligheter till praktik. 

Ett annat utvecklingsområde – som i stor utsträckning varit en resursfråga, 

då det hittills varken funnits tid för någon av medarbetarna inom ramen för deras 

tjänst eller ekonomisk möjlighet att köpa in sådan hjälp – är att följa upp och 

tillvarata alumners erfarenheter. En sådan uppföljning skulle även underlätta för att 

säkerställa att utbildningen är användbar och förbereder studenterna för 

arbetslivet. 

 

Studentperspektiv 
 

Arbetet med att studenterna ska ta en aktiv del i utvecklandet av utbildningen sker 

främst genom kontinuerliga samtal i de olika delkurserna samt med/via 

kursansvarig lärare. Dessutom sker en mer formell utvärdering av hela kursen, i två 

olika steg: 

1) KURT 

2) En plenumutvärdering där studenterna först pratar ihop sig enskilt utan att 

lärarna är närvarande och utser en särskild sekreterare/talesperson som framför 

gruppens åsikter - för att på så sätt kunna behålla anonymiteten. Förutom riktade 

frågor från ämnet har studenterna möjlighet att ge synpunkter avseende 

arbetsbelastning, kursupplägg, progression, lärartillgänglighet och annat de själva 

vill ta upp. Därefter möter kursansvarig lärare och där framför studenterna sina 

synpunkter och diskuterar tillsammans med lärarna på kursen hur kursen kan 

utvecklas vidare (minnesanteckningar från studenterna inlämnas och cirkuleras 

bland lärarna som undervisat på kursen). 

Fördelen med dessa två formella utvärderingar är att KURT sker helt 

anonymt och elektroniskt, och där kan de enskilda studenterna besvara vissa frågor 

(ämnet lägger till egna frågor med direkt koppling till kursen, förutom FFK:s och 

rektors frågor), medan i plenumet finns en chans från lärarnas sida att ställa 

följdfrågor om det är saker som kommer upp som inte de förstår, och studenterna 

kan få en mer utförlig beskrivning av varför vissa saker skett (t.ex. varför en viss 

specifik kursbok valts i stället för en annan, eller varför några tentamenstillfällen 
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lagts på specifika tider som kanske inte passar alla studenter). Plenumet ger en 

möjlighet till dialog som är svår att få bara genom KURT. Studenterna kan 

dessutom som grupp diskutera och resonera tillsammans och då kan det visa sig 

tydligt att en grupp är positiv till en viss sak i utbildningen och en annan grupp är 

negativ. Studenterna kan även få förståelse för hur ämnet lyssnat på tidigare 

studenter och därför genomfört förändringar i kursen – även om de studenter som 

”drabbas” av en sådan förändring hellre skulle ha sett att kursen inte förändrats alls. 

De får alltså en större förståelse för komplexiteten av kursupplägg och 

kursgenomförande. 

Då vissa kurser har få studenter är det i praktiken också möjligt att mera 

kontinuerligt stämma av hur studenterna upplever sin situation. 

 
Utvecklingsområden avseende kursvärdingar och hur dessa görs finns inga 

direkt behov av vidare utveckling, utan nuvarande rutiner är mycket 

tillfredsställande. Däremot önskar vi att EvaLIUate ska fungera bra och kunna 

utvecklas så att detta verktyg bättre svarar mot våra specifika behov än KURT har 

gjort (sammanslagning av olika kurskoder som ändå delar samma undervisning; 

delkursmomentsutvärderingar, etc.). 

Ett utvecklingsområde är att inte studenterna är närvarande vid ämnesmöten för 

fristående kurs. Inom lärarutbildningen finns programråd där de närvarar, och vi 

tror bland annat att SLM-programmet i viss utsträckning kommer att göra det 

lättare att få ett studentengagemang som även kan komma ämnet på fristående kurs 

till del. 

 

Jämställdhetsperspektiv 
 

En utbildning som bland annat består av undervisning i litteratur, språkfärdighet 

(med tidigare nämnd undervisning om språk och makt, till exempel) och 

realia/kulturstudier (både samtida och i historisk kontext), innebär att studenterna 

kontinuerligt kommer i kontakt med, diskuterar och analyserar frågor om 

jämställdhet. 

Förutom rent kursinnehåll (där t.ex. både skönlitteratur och 

litteraturteoretiska verk gjorts mer medvetet jämställda så att det som tidigare mer 

speglade vita, heterosexuella medelklassmän och -kvinnor, numera bättre speglar 

ett modernare samhälle med mer heterogena karaktärer och en tydligt teoretisk 

koppling även till dagens moderna genuskritiska teoribildningar), skrivs sedan ett 

antal år både för- och efternamn ut för de författare som används som kurslitteratur 

– och kurslitteraturen väljs ju också ut med medvetenhet om jämställdhetsaspekter, 

även om dessa aspekter är underordnade krav på ämnesmässig/vetenskaplig 

kvalitet. 

Det finns en medvetenhet om jämställdhetsaspekter inom lärargruppen och 

viss forskning bedrivs även inom detta fält. Lärarkåren består f.n. av 2/3 kvinnor, 

sett till antalet män och kvinnor som är engagerade i grundutbildning på fristående 

kurs (något fler män om även lärarutbildningen inkluderas). 
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Avseende vilka studenter som väljer att läsa Engelska är de flesta studenter 

som läser engelska vid LiU kvinnor, liksom övriga språkämnen; dock är siffrorna 

något motstridiga: V18 antogs 2/3 män till kursen Engelska 1. 

Vid val av kurslitteratur mer generellt tas regelmässigt hänsyn till 

genusaspekter. 

Gällande kursplanerna innehåller det redan sedan många år tillbaka en 

formulering som anger att “kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och 

kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas”. 

 
Utvecklingsområden Ämnet kunde kanske arbeta med att få flera män till 

utbildningen, men i dagsläget är det oklart hur det skulle gå till. I övrigt fungerar 

jämställdhetsaspekterna väl, anser vi. 

 

 

Nyckeltal 
 

LiU-gemensamma nyckeltal och data från utvärderingssystem: saknas 


