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Förkunskaper
120 högskolepoäng i kreativt skrivande (eller motsvarande), inklusive minst 15 hp
konstnärligt arbete på avancerad nivå.

Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
l

l

l

förverkliga litterära och essäistiska projekt utifrån egna konstnärliga idéer,
utveckla nya och personliga uttryckssätt samt kritiskt reflektera över sitt eget och
andras litterära och essäistiska förhållningssätt,
självständigt och kreativt formulera frågor och kritiskt diskutera
kunskapsutvecklingen på det konstnärliga forsknings och utvecklingsfältet,
analysera och kritiskt diskutera teoretiska, samhälleliga och etiska aspekter av det
litterära skapandet.

Delkurs 1, Gestaltande arbete, examensarbete, 20 hp
Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:
l

l

l

l

arbeta med större tematiska och kompositionella helheter inom ramen för ett
litterärt projekt och skriva konstnärligt syftande text inom en eller flera av
genrerna epik, lyrik, dramatik eller essäistik vilka också kan integreras,
använda språket på ett personligt och konstnärligt medvetet sätt inom ramen för
ett litterärt projekt,
problematisera och kritiskt analysera sitt eget skrivande i förhållande till
övergripande litterära frågeställningar och analysera andra författares
konstnärliga och idémässiga gestaltningar,
demonstrera ett självständigt och teoretiskt medvetet förhållande till
gestaltningsmässiga problem.

l

l

l

genrerna epik, lyrik, dramatik eller essäistik vilka också kan integreras,
använda språket på ett personligt och konstnärligt medvetet sätt inom ramen för
ett litterärt projekt,
problematisera och kritiskt analysera sitt eget skrivande i förhållande till
övergripande litterära frågeställningar och analysera andra författares
konstnärliga och idémässiga gestaltningar,
demonstrera ett självständigt och teoretiskt medvetet förhållande till
gestaltningsmässiga problem.

Delkurs 2, Essä, 10 hp
Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:
l

l

arbeta självständigt med ett konstnärligt forskningsprojekt inriktat på litterära och
estetiska problemställningar,
självständigt använda och integrera teoretiska kunskaper i ett litterärt projekt.

Innehåll
Kursen inriktas på studentens eget skrivande. Examensuppgiften utgörs av en
konstnärlig text i skönlitterär eller essäistisk genre, där studenten utvecklar sina idéer
och uttrycksätt. Studenten skriver vidare en essä om skrivande och litterära frågor som
relateras till det konstnärliga forsknings och utvecklingsfältet. Utöver arbetet med egna
texter kommenterar studenten även andra kursdeltagares pågående projekt.
Delkurs 1, Gestaltande arbete, examensarbete, 20 hp
De studerande planerar och genomför inom kursens ramar ett nytt, gestaltande projekt.
Parallellt med detta ska de skriva korta texter som kritiskt, reflekterande och värderande
ger synpunkter dels på det egna arbetet, dels på kurskamraternas inlämnade texter. Det
gestaltande arbetet utgör självständigt arbete för konstnärlig masterexamen.
Delkurs 2, Essä, 10 hp
De studerande skriver en essä där de analyserar en konstnärlig process eller annan
litterär och estetisk frågeställning och sätter detta i relation till konstnärliga
forskningsperspektiv.
Deltagande i det avslutande seminariet är obligatoriskt.

Undervisningsformer
Undervisningen sker i form av handledning och campusworkshops samt i form av
skrivuppgifter och diskussioner, både på campus och över internet med stöd av
lärplattform. En del av undervisningen utgörs av de kritiska synpunkter som
kursdeltagarna inbördes ger varandra samt deras självkritiska betraktelser om deras
egna texter och det egna skrivandet. Pedagogiken bygger på självständiga studier efter
lärarens instruktioner, men angelägen är även kommunikationen med övriga studenter
inom kursen.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. För betyget Väl godkänd krävs
kvalificerade analytiska och kritiska insatser, självständighet i det skönlitterära arbetet
och ett väl utvecklat litterärt språk. Kursen examineras kontinuerligt genom
inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i samtliga moment. För att erhålla betyget Väl
godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på delkurs 1.
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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