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Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
l

l

konstruera och skriva grammatiskt och stilistiskt korrekta texter på engelska
avsedda för publicering inom olika genrer i det egna forskningsområdet,
kritiskt granska egna och andras texter.

Innehåll
Kursen fokuserar på integrerade strukturella och lingvistiska riktlinjer för de olika
delarna av akademiska texter: titel, abstract, populärvetenskaplig sammanfattning,
introduktion, metod, resultat, diskussion och slutsats. Diskursmönster med generell
relevans för vetenskapligt skrivande undersöks och förklaras. I kursen ingår uppgifter
som ger träning i att skriva och bedöma vetenskapliga texter. Uppgifterna innebär att de
studerande lär sig att kritiskt granska egna och andras texter. All kommunikation sker på
engelska.

Undervisningsformer
Olika webbaserade kommunikationsverktyg används för individuell undervisning.

Examinationsformer
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda.
Skriftliga uppgifter och andra övningar genomförs kontinuerligt och läggs upp på
diskussionsforum på kursens hemsida.

Examinationsformer
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda.
Skriftliga uppgifter och andra övningar genomförs kontinuerligt och läggs upp på
diskussionsforum på kursens hemsida.
Alla uppgifter är obligatoriska och den studerande förväntas genomföra dem under
kursens gång. För studerande som ej godkänts vid ordinarie tentamenstillfälle ges
möjlighet till maximalt fyra ytterligare tillfällen.

Kursvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en kursutvärdering som sammanställs och återkopplas till
studenterna samt arkiveras enligt institutionens bestämmelser.

Övrigt
Studerande som med godkänt resultat genomgått kursen kan på begäran erhålla
kursbevis.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
Björk, Lennart & Räisänen, Christine. 2003. Academic writing: a university writing
course. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9144030746
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Westport: Greenwood. 296 s. ISBN: 1573561649
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