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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2016-11-09 och gäller
från höstterminen 2017 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- redogöra för och tillämpa berättartekniska aspekter av skönlitterärt skrivande på en grundläggande
nivå,
- redogöra för och tillämpa grundläggande begrepp och tekniker för att värdera och ge konstruktiv
kritik på skönlitterära texter och
- använda språket kreativt i en kortare skönlitterär text.
Innehåll
Kursen fungerar som en introduktion till ämnet kreativt skrivande. Tyngdpunkten ligger på studentens
eget skrivande genom berättartekniskt och stilistiskt inriktade uppgifter samt textsamtal där studenten
tränas i att ge synpunkter på både egna och andras texter. I kursen får studenten även skriva en kortare
sammanhållen skönlitterär text. Denna kan exempelvis vara en novell, en diktsvit eller ett avsnitt ur ett
romanprojekt. Parallellt ges föreläsningar och/eller seminarier som berör skilda områden såsom
komposition, perspektiv och
stil samt ordval och språkbehandling, i syfte att stärka studentens skrivande.
Kursens arbetsformer omfattar skrivuppgifter, föreläsningar/seminarier och litteraturstudier.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom en egen text som bearbetas under kursen gång samt skriftlig och
muntlig responsgivning på andras texter.
Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Godkänd (G) eller Underkänd (U).
Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.
Övrigt
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.

