
 
 
 

Språk- och litteraturcentrum 
Lunds universitets författarskola 
 

 
 
 Anmälan till 
 FLGA01 Författarskolan: Litterär gestaltning: Grundkurs  
 
 Sista anmälningsdag 15 april 2020 
 

 
 
Efternamn 

 
 

Förnamn Personnummer 

Adress, postnr och ort 

 
 

Telefon 

E-postadress 

 

 

 

För att vara behörig till kursen krävs grundläggande behörighet samt 

 

          akademiska studier om minst 60 högskolepoäng (2 terminer), eller 

          minst tre års arbetslivserfarenhet avklarat senast 15 april 2020. 

 
 

 

Urvalet baseras på antagningsprov bestående av fritt valt skönlitterärt skrivprov om 7-10 A4-sidor och en självpresentation om cirka 2 
A4-sidor. För ytterligare anvisningar om ansökningsförfarandet, se Anvisningar på nästföljande sida. 

 

 
 

OBS! Du anmäler dig genom vanlig kursanmälan till www.antagning.se också. Bifoga handlingar som styrker din behörighet enligt 

anvisning där. Samtliga intygskopior ska vara bevittnade med namn och adress eller telefonnummer. 
 

För att du ska kunna få en studieplats krävs att du som erbjuds plats på kursen svarar på antagningsbeskedet före ett visst datum. Om du 

inte svarar kommer din utbildningsplats/reservplats att erbjudas en annan sökande. Vilka regler som gäller kommer att framgå av 

antagningsbeskedet. Tänk på att placera din ansökan till Författarskolan som prioritet 1 på antagning.se om du inte vill riskera att strykas. 

 

 
 

 

 

Underskrift 

Datum och namnteckning 
 

 

 

 

 

 

Denna anmälningsblankett skickas (i ett exemplar) tillsammans med självpresentation och skrivprov (i tre exemplar) till Språk- 

och litteraturcentrum, Författarskolan, Box 201, 221 00 Lund, eller lämnas till Författaskolan. 

Ankomst datumstämpel 



Anvisningar för antagning till FLGA01, Författarskolan: Skönlitteratur – Grundkurs  

 

För att vara behörig till Författarskolan krävs grundläggande behörighet samt 

          akademiska studier om minst 60 högskolepoäng (2 terminer), eller 

          minst tre års arbetslivserfarenhet* avklarat senast 15 april 2020. 

 

* Med arbetslivserfarenhet menas att det ska ha gått minst tre år sedan avslutade gymnasiestudier.  

 

Slutlig antagning till författarskolan sker på grundval av insänt antagningsprov bestående av skönlitterärt skrivprov om 7-10 A4-sidor 

och självpresentation om cirka 2 A4-sidor, (se nedan för närmare instruktioner om utformning och innehåll). 

 

 

 

Ansökan till författarskolan görs på två ställen och båda ska vara oss tillhanda senast 15 april 2020: 

1. På www.antagning.se gör du en vanlig kursanmälan. De intyg som visar att du är behörig att läsa kursen skickas in enligt 

anvisningar där. Alla handlingar ska vara vidimerade.  

2. Till författarskolan lämnas eller skickas aktuell anmälningsblankett i ett exemplar samt självpresentation och skrivprov i tre 

exemplar. Varje blad i såväl självpresentation som skrivprov ska märkas med den sökandes namn och personnummer. 

Ansökningar där självpresentation och skrivprov lämnats i ett exemplar behandlas endast i mån av tid. OBS! Ansökan lämnas 

i utskriven form; det går inte att maila in ansökan. 

 

 

Självpresentationen ska bestå av en sammanhängande text som ger 

 en bild av den sökandes bakgrund, studier, livserfarenhet och personlighet 

 en redogörelse för motiven till varför den sökande vill gå författarskolan samt  

en beskrivning av den sökandes hittillsvarande skrivande i olika former.  

 

Lägg märke till att självpresentationen ska bestå av löpande text. En meritförteckning eller en curriculum vitae i punkt- eller stolpform 

accepteras inte. 

 

 

 

Skrivprovet ska omfatta 7-10 A4-sidor litterär prosa eller lyrik skriven på svenska (12 punkter, 1,5 radavstånd). Texten behöver inte 

vara en avslutad helhet, utan kan vara en del av en längre text eller ett urval dikter eller noveller. Det är dock en fördel om skrivprovet 

inte är alltför spretigt, utan uppvisar ett visst mått av enhetlighet i stil och tematik. Skrivprovet skall ligga inom några av de litterära 

genrer som ingår i kurserna på författarskolan, det vill säga sådana litterära genrer som normalt publiceras och läses i bokform: romaner, 

lyrik, essäer, självbiografier, biografier och reseskildringar, för såväl barn och ungdom som vuxna.  

 

Den slutliga bedömningen är kvalitativ och görs av en antagningsjury bestående av lärare och handledare från författarskolan. Varje text 

läses och bedöms av minst två personer.  

 

 

Författarskolans koordinator 

Carola Mikaelsson 

 

 

Språk- och litteraturcentrum, Besöksadress Helgonabacken 12, Postadress Box 201, 221 00 Lund,  

Författarskolan http://www.sol.lu.se/forfattarskolan/  
 

Carola Mikaelsson Tel. 046-222 84 78, E-post carola.mikaelsson@litt.lu.se,  
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