
KURSPLAN

Kurskod: AKS200

Akademiskt skrivande, 7,5 hp
Scholarly Writing, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2020-12-22
Beslutande: Institutionen för Ekonomi och IT
Gäller från: V21
____________________________________________________________________________

Kursens mål
De studerande ska visa kunskap om och förståelse för:
• centrala begrepp och praktiker som används i vetenskapligt skrivande och tänkande
• det vetenskapliga arbetets grundstruktur
• vetenskaplig kvalitet.

 
De studerande ska visa färdighet och förmåga att:
• designa en vetenskaplig undersökning inom programmens ämnesområden
• självständigt planera och genomföra ett mindre vetenskapligt arbete.

 
De studerande ska visa värderingsförmåga och förhållningssätt att:
• diskutera och utvärdera vetenskapligt skrivande och tänkande
• lämna konstruktiv feedback på andra studenters arbete.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
DPD100-Designprocessen och designerns roll och
PMT100-Projektmetodik eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Examination består av dels aktivt deltagande i seminarium med muntlig presentation av det 
egna vetenskapliga arbetet samt opponering på ett annat vetenskapligt arbete, dels inlämning 
av det vetenskapliga arbetet i skriftlig form.

Kursens innehåll
Föreläsningar om akademiskt skrivande med syfte att förbereda studenten inför 
examensarbete. Alla centrala delar inom akademiskt skrivande såsom källor, kritik, sökning 
men också språk är en del av innehållet och ger en fördjupning.
En stor del av kursen kommer att utgöras av att skriva en mindre vetenskaplig uppsats. 
Texten ska innehålla frågeställning, tidigare forskning och övriga rubriker som förknippas 
med examensarbete.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
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KURSPLAN

Kurskod: AKS200

Undervisningsspråk: Svenska

Komplettering: En studerande som inte helt uppfyller lärandemålen för en examination (ej 
salstentamen) men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges 
möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt 
betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de 
lärandemål som inte uppnåtts av den studerande och ska äga rum inom två veckor efter att 
den studerande meddelats examinationsresultatet och före nästa examinationstillfälle.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Informatik
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