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Huvudområde

Svenska språket

Ämnesgrupp
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Utbildningsområde

Övriga områden 50.0%
Humanistiska området 50.0%

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse:
- självständigt identifiera innehållsmässiga och formmässiga särdrag i etablerade textgenrer.
- beskriva utmaningar och publiceringsmöjligheter i ett snabbt föränderligt medielandskap.

Färdighet och förmåga:
-självständigt planera, genomföra och presentera en betydande del av ett större skönlitterärt
arbete alternativt ett journalistiskt och/eller kommersiellt skrivprojekt.
-självständigt reflektera kring det egna skrivandets relation till för de egna texterna relevanta
och etablerade textgenrer.
- reflektera kring de egna texternas förhållande till aktuella utmaningar och
publiceringsmöjligheter i ett snabbt föränderligt medielandskap.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- argumentera för det egna förhållningssättet som skribent i relation till vald genre och aktuell
kontext.

Sida 1
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

- självständigt värdera och bedöma andra studenters skrivprojekt i relation till vald genre och
aktuell kontext.
Kursens innehåll

Studenten väljer själv ett större publicistiskt inriktat (skönlitterärt eller journalistiskt och/eller
kommersiellt) skrivprojekt att slutföra under momentet, under handledning. Studenten ska
därtill välja litteratur att läsa som är relevant för det egna skrivprojektet – och sätta det egna
skrivprojektet i relation till den litteraturen och vald eller angränsande textgenre.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och handledning.

Förkunskaper

Kreativt skrivande 45 hp eller motsvarande.

Examinationsform

Skriftlig och muntlig.

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling

Inslag av hållbar utveckling är inte relevant för kursen.

Moment
0010 Skrivprojekt

15hp

Betyg: AF

Sida 2
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

