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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Grundläggande behörighet.
Kursens uppläggning
Provkod
ALS1

Benämning
Akademiskt läsande och skrivande

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Under kursen behandlas grundläggande teorier om lärande, studiestrategier, studietekniker och kritiskt
tänkande. Under kursen ges en introduktion till vetenskaplighet, akademisk literacitet och den högre
utbildningens villkor.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
- identifiera lämpliga läs- och skrivstrategier och tillämpa dem i egna akademiska studier,
- reflektera över sitt eget lärande i relation till olika lärteorier, studiestrategier och examinationsformer,
- analysera skilda akademiska texter med hjälp av grundläggande argumentationsanalys,
- skriva en argumenterande akademisk text och i detta använda olika referenssystem på ett korrekt sätt.
Undervisning

Kursen ges helt på distans men med schemalagda aktiviteter. Undervisningen sker online via lärarledda
föreläsningar och webbinarier. Därutöver består kursen av enskilt arbete och gruppuppgifter. Den lärarledda
undervisningen är obligatorisk. I studiehandledningen anges hur eventuell frånvaro kompenseras.
Kunskapskontroll och examination

Examinationen sker genom dels en hemtentamen, dels en tidsbegränsad tentamen online.
Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
Godkända betyg (i fallande ordning)
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A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Underkända betyg
Fx = Underkänd, något mer arbete krävs
F = Underkänd, mycket mer arbete krävs
Kursens betygskriterier presenteras i studiehandledningen. Meddelade målrelaterade betygskriterier är
bindande. Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av
betygskriterierna.
För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E samt genomförda och godkända delar. För detaljerad
information, se studiehandledning för kursen.
Både F och Fx är underkända betyg som ger rätt till omprov. Inga kompletteringar medges vid underkänt
betyg.
För varje kurstillfälle ska i normalfallet minst tre examinationstillfällen erbjudas inom ett år. Det läsår ett
kurstillfälle saknas ska minst ett examinationstillfälle erbjudas.
Examination som inte lämnas in i tid enligt tidsangivelse i studiehandledningen kommer inte att bedömas.
Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få
en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det. Framställan härom ska göras till
institutionsstyrelse/prefekt.
Övergångsbestämmelser

När en kurs är upphävd eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin under
en period av tre terminer examineras enligt denna kursplan.
Begränsningar

Kursen får inte ingå i examen tillsammans med en annan kurs vars innehåll helt eller delvis överensstämmer
med innehållet i denna kurs.
Kurslitteratur

Aktuell litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart och görs tillgänglig på kursens hemsida
www.edu.su.se.
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