Humanistiska och teologiska fakulteterna

SVEB35, Svenska: Akademiskt skrivande, 15 högskolepoäng
Swedish: Academic Writing, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2019-10-04 att gälla från och med 201910-04, vårterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Ämne: Svenska
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå. Kursen kan dessutom efter särskilt beslut ingå i viss
yrkesexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för såväl grunderna för skrivprocessen som
kommunikationssituationen för skrivande av sakprosa i allmänhet,
• kunna beskriva vad som utmärker akademiskt och populärvetenskapligt skrivande
ur stil-, genre- och etikperspektiv,
• kunna redogöra för litteratur och nätresurser som rör språkriktighet och
språkformalia,
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Färdighet och förmåga
• kunna använda sig av litteratur och nätresurser som rör språkriktighet och
språkformalia på ett professionellt sätt,
• kunna kritisera och diskutera akademiska texter ur ett språkligt och
kommunikativt perspektiv,
• kunna ge konstruktiv, tydlig och korrekt återkoppling på akademiska texter,
• kunna producera och bearbeta egen akademisk text och därvid tillämpa
kunskaper om det akademiska skrivandets språkliga och textuella normer,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna värdera akademiska texter från olika vetenskapliga discipliner ur ett
kommunikations- och språkriktighetsperspektiv.

Kursens innehåll
Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment. Kursen ger inledningsvis en
överblick över de allmänna villkoren för produktion och kommunikation av sakprosa,
för att sedan inrikta sig på det akademiska skrivandet. Den studerande får träna sig i
att skriva akademiska texter. Den studerande ges möjlighet att utveckla sin kunskap
om språkriktighet och det akademiska skrivandets särskilda kommunikativa villkor och
språkliga karakteristika. Också moment som berör metoder och tekniker för att ge
relevant och konstruktiv återkoppling på språket i till exempel rapporter, uppsatser
och examensarbeten ingår i kursen. Relativt stor vikt läggs vid förmågan att ge och ta
konstruktiv kritik. Olika former för kamratrespons och självreflexion ingår som
moment på kursen.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar och praktiska övningar.

Kursens examination
Kursen examineras genom en skriftlig hemtentamen samt genom fem till sju skriftliga
uppgifter inom ramen för undervisningen.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget Godkänt krävs lägst betyget Godkänd på samtliga examinerande
moment. För betyget Väl godkänd krävs därutöver betyget Väl godkänd på
hemtentamen.
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Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs grundläggande högskolebehörighet samt 30
högskolepoäng i valfritt ämne.

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen SVEB35, Svenska: Akademiskt skrivande
Gäller från V20
2001 Akademiskt skrivande, del 1: Skriftliga uppgifter, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
2002 Akademiskt skrivande, del 2: Hemtentamen, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

