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Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1. utforma skrivutvecklande undervisning samt resonera kring denna utifrån forskning 
och styrdokument,

2. diskutera och problematisera betydelsen av språk- och skrivnormer i en skolkontext,
3. göra en kvalificerad analys och bedömning av elevtext utifrån svenskämnets kurs- 

och ämnesplaner samt använda i sammanhanget relevanta språkvetenskapliga och 
textanalytiska begrepp,

4. ge konstruktiv, formativ och målgruppsanpassad återkoppling på elevtext,
5. visa genremedvetenhet i egenproducerade texter.

Behörighetskrav
Antagen till ämneslärarprogrammet, alternativt fullgjorda kursfordringar om 45 hp i svenska 
eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
• individuella, skriftliga inlämningsuppgifter (lärandemål 1 och 5)
• hemtentamen (lärandemål 3 och 4)
• seminarium, individuellt skriftligt förberett (lärandemål 2)

 
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även 
betygskriterier anges.

Kursens innehåll
Kursens innehåll kretsar kring skrivande i en skolkontext. Via forskning och teoretiska 
perspektiv på skrivande behandlas skrivdidaktiska frågor, där allsidig och utvecklande 
skrivundervisning är den röda tråden. Karakteristika för sådan undervisning kommer att 
diskuteras och sättas i relation till bedömning av elevers texter; det blir därmed ett tudelat 
perspektiv som rymmer såväl ämnesdidaktik som textanalys. Skolans potentiellt normerande 
funktion när det gäller skrivande och skrivförmåga kommer också att belysas. I kursen ingår 
en fältstudiedag.
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Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

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
Avancerad nivå

Successiv fördjupning
A1N  - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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