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Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
l

l

behärska tekniska aspekter av det skönlitterära skrivandet som dialog och
personskildring på en grundläggande nivå;
använda språket kreativt i en kortare, sammanhållen skönlitterär text.

Innehåll
Kursen är konstnärlig och ger en introduktion till ämnet kreativt skrivande.
Tyngdpunkten ligger på studenternas eget skrivande. I kursen genomförs
berättartekniskt inriktade uppgifter och de studerande utformar också en
sammanhängande skönlitterär text som utvecklas i samråd med undervisande lärare.
Denna kan vara en novell, en diktsvit eller utkastet till ett avsnitt ur en roman beledsagat
av en plan för det samlade romanprojektet. Parallellt läses skönlitterära texter för att
stärka de studerandes eget skrivande.

Undervisningsformer
Kursen ges på distans genom uppgifter och diskussioner över internet med stöd av
lärplattform. Studenterna ges individuell handledning i kursens skilda moment, med
tyngdpunkt på deras eget skrivande.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
För Godkänt betyg ska kursens mål vara uppnådda. För betyget Väl Godkänd krävs
självständighet i det skönlitterära arbetet och ett väl utvecklat litterärt språk. Kursen
examineras fortlöpande genom inlämningsuppgifter.
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Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och examination på
grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet. Om universitetet beslutat att en
student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har
examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten genomför provet på ett
alternativt sätt.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs kursvärdering.
Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt återkopplas till de
studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa kurstillfälle erhåller
återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.
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