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Beslut

Denna kursplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2013-10-23.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande samt 60 hp i engelska eller annat akademiskt ämne.
Kursens uppläggning
Provkod
CW15

Benämning
Poesi och prosa

Högskolepoäng
15

Kursens innehåll

Kursen består av seminarier och workshops med syfte att uppmuntra och ge studenterna verktyg för att
producera egna litterära verk genom att inspirera till kreativitet inom ramen för de formella konstnärliga
förväntningarna. Kursen ska göra studenterna bekanta med det kreativa skrivandets teori och praktik, med
tonvikt på noveller och poesi. Workshops kompletteras med teoretiska seminarier med tonvikt på lyrisk form,
stilistik, narratologi och formerna för traditionellt och experimentellt litterärt skrivande. Studenten får möta
ett brett spektrum av litterära stilar och uppmuntras att finna sin egen röst med känsla för olika stilars
inflytande. Kursen kommer att behandla möjligheter för publicering samt processen för inlämning av manus.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- Skriva berättande prosa som visar förståelse för grundprinciperna inom berättarkonst;
- skriva lyrik på bunden och fri vers;
- kritisera andra studenters litterära alster på ett konstruktivt och uppmuntrande sätt för att därmed förbättra
sin egen lyrik och berättande prosa;
- orientera sig inom förlagsvärlden samt förbereda manus för publicering.
Undervisning

Undervisning sker i form av seminarier och workshops. Undervisningsspråk är engelska. För mer detaljerad
information hänvisas till kursbeskrivningen.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras på följande sätt:
Ett sammanfattningsbetyg ges på kursen baserat på en portfölj som består av de litterära alster (2-4 texter i
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olika genrer) som lämnas in vid kursens slut, och på värdering av studentens aktiva deltagande i seminarier
samt workshops. Betyget baseras även på skriftlig och muntlig kritik av andra studenters arbeten.
b. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
c. Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.
d. För att få slutbetyget E på kursen krävs fullgjorda obligatoriska uppgifter fullgjord närvaro om minst 80%.
Om studenten ej fullgjort samtliga obligatoriska uppgifter inom två veckor efter kursslut meddelas inget
betyg. Därefter ges möjlighet att inkomma med saknade uppgifter samt extra examinationsuppgift inom två år
för att uppnå godkänt betyg.
e. Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
Studerande som fått betyget F eller Fx två gånger av en och samma examinator har rätt att få annan
examinator utsedd vid nästkommande examinationstillfälle om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan
härom ska göras till
institutionsstyrelsen.
f. I kurs som examineras genom inlämningsuppgifter och/eller seminariedeltagande kan komplettering av
betyget Fx medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Studenten meddelas i förekommande fall
kompletteringsuppgift av läraren. Om studenten inom två veckor inkommer med uppgift som kan
godkännas,och om tillkortakommandet är av typen enklare brister av formaliakaraktär prövas betyget igen
mot hela betygsskalan. Om bristen är av förståelsekaraktär — mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller
i någon del alltför begränsade resonemang — ges högst betyget C.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin
under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan. Dock gäller fortfarande begränsningarna enligt
kunskapskontroll och examination ovan.
Begränsningar

Kursen får ej tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet
genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med
innehållet i kursen.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens webbplats www.english.su.se. Aktuell litteraturlista finns
tillgänglig senast en månad före kursstart.
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