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Mål
Efter avslutad kurs skall de studerande kunna:
– redogöra för och diskutera villkoren för akademiskt skrivande,
– producera, bedöma och diskutera akademiska texter om språk med hänsyn till
vetenskapliga och språkliga aspekter,
– genomföra, redovisa och på ett kritiskt sätt diskutera och praktisera olika typer av
brukstextanalys.

Innehåll
I kursen utvecklar de studerande kunskap om och färdigheter i det vetenskapliga
skrivandet. De studerande får även erfarenhet av ett processinriktat arbetssätt och lär
sig att kritiskt granska egna och andras texter.

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar, lektionsundervisning, seminarier och
gruppövningar. Deltagande i seminarier är obligatoriskt. När kursen ges som nätbaserad
distanskurs används särskilda för distributionsformen lämpliga undervisningsformer.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl
godkänd meddelas skriftligen vid kursstart.
Studenterna examineras genom muntliga och skriftliga prov och fortlöpande prövning
under kursen.

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl
godkänd meddelas skriftligen vid kursstart.
Studenterna examineras genom muntliga och skriftliga prov och fortlöpande prövning
under kursen.
Studerande som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges möjlighet till
omexamination i enlighet med universitetets lokala regler.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt. Kursvärderingen arkiveras enligt institutionens
bestämmelser.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
Dysthe, Olga, Hertzberg, Frøydis & Løkensgard Hoel, Torlaug. 2011. Skriva för att
lära. Skrivande i högre utbildning. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur. 209 s.
Jarrick, Arne & Josephson, Olle. 1996. Från tanke till text. En språkhandbok för
uppsatsskrivande studenter. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur. 133 s.
Schött, Kristina, Hållsten, Stina, Moberg, Bodil & Strand, Hans. 2015. Studentens
skrivhandbok. Lund: Studentlitteratur.
Språkriktighetsboken. 2016. NE Nationalencyklopedin.
Strömquist, Siv. 2015. Uppsatshandboken. Uppsala: Hallgren & Fallgren.
Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. 2015. Svenska Akademien.
Svenska skrivregler. 2017. Stockholm: Liber.
Äldre upplagor av några av ovan angivna texter går undantagsvis att använda efter
konsultation med kursansvarig lärare.

