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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2016-02-16 och gäller
från höstterminen 2016 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. redogöra för grundläggande begrepp inom textbindning, textstruktur och layout,
2. tillämpa textanalytiska begrepp i självständig analys av olika sorters texter,
3. analysera och jämföra pedagogiska presentationer av olika sorters texter samt jämföra dessa
presentationer med verkliga texter av motsvarande slag,
4. referera och kommentera vetenskapliga beskrivningar av olika textsorters särdrag och förändring
över tid och
5. tillämpa kunskaper om olika sorters texter i eget skrivande samt diskutera skrivandet med andra.
Innehåll
I kursen kompletteras grammatiska och stilistiska begrepp med begrepp och metoder för att beskriva
texters sammanhang, struktur och layout. Analys och jämförelse av texter och textbeskrivningar
kombineras med eget skrivande.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Mål 1 och 2 examineras genom skriftlig tentamen.
Mål 3, 4 och 5 examineras genom individuella inlämningsuppgifter.
Mål 5 examineras även genom skriftlig eller muntlig diskussion i grupp.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.
Övrigt
Kursen S1GA05 får ej samtidigt med kursen S1GA01 ingå i examen.
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.

