
Betygskriterier för kursen SKOA35: Språkstrategi, 6 hp 
 

Kursmål 
Efter genomgången kurs ska studenten kunna 

 visa kunskap om textvetenskaplig och retorisk terminologi i relation till analys och värdering 
av texter 

 formulera funktionella texter där perspektiv, argument, struktur och språklig form är 
anpassade efter syfte och kommunikationssituation 

 ge konstruktiv kritik till skribenter i olika kommunikationssituationer 

 analysera och värdera funktionaliteten hos texter i förhållande till syfte och 
kommunikationssituation. 

 

Som betyg på kursen används något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd. 

För betyget godkänd krävs att du har genomfört tentamen och alla obligatoriska uppgifter, 

individuella såväl som gruppuppgifter, med godkänt resultat. Av kurshandboken framgår vad som 

krävs för godkänt resultat på de enskilda uppgifterna.  

För betyget väl godkänd krävs dessutom betyget väl godkänd på tentamen och debattartikel med 

språkstrategisk kommentar. Här nedan framgår betygskriterierna. 

  



Tentamen 
I tentamen prövas om du uppfyller följande kursmål: 

 

 Efter genomgången kurs ska studenten visa kunskap om textvetenskaplig och retorisk 
terminologi i relation till analys och värdering av texter. 
 

Betyget grundar sig på poäng. 

Krav för godkänt Krav för väl godkänt 

För godkänd krävs att studenten korrekt 
använder centrala textvetenskapliga och 
retoriska termer ur kurslitteraturen för att 
analysera och värdera text. Detta motsvarar 
minst 60 % av maxpoängen på tentamen. 

För väl godkänd krävs att studenten korrekt 
använder de flesta av de textvetenskapliga och 
retoriska termer som används i kurslitteraturen 
för att analysera och värdera text. Detta mot-
svarar minst 80 % av maxpoängen på tentamen. 

Debattartikel med språkstrategisk kommentar  
Debattartikeln och den språkstrategiska kommentaren ges ett samlat betyg, dvs.  att styrkor och 
svagheter vägs samman. För betyget godkänd krävs att texterna följer uppgiftsinstruktionen. För väl 
godkänd krävs dessutom att texterna är särskilt väl utförda samt inlämnade i slutversion senast den 
17 mars 2015. I uppgiften prövas om du uppfyller följande kursmål: 
 

 Efter genomgången kurs ska studenten kunna formulera funktionella texter där perspektiv, 
argument, struktur och språklig form är anpassade efter syfte och kommunikationssituation. 

 

 Efter genomgången kurs ska studenten kunna analysera och värdera funktionaliteten hos 
texter i förhållande till syfte och kommunikationssituation. 

Krav för godkänt Krav för väl godkänt 

För en godkänd debattartikel krävs  
 
 
 
- att texten är anpassad till kommunikations-
situationen och att ämnet är relevant för 
varumärkeskommunikationskursen (innehållet), 
 
 
- att artikeln har en tydligt uttryckt tes och 
hållbara argument som stödjer tesen 
(argumentationen), 
 
- att dispositionen är ändamålsenlig, 
 
- att språket är genreanpassat och väl 
fungerande. 

En särskilt väl utförd debattartikel visar att du 
har arbetat väl med såväl innehåll som 
argumentation, disposition och språk. 
 

- att ämnet, perspektivet eller 
argumentationssättet dessutom är självständigt 
och välmotiverat och/eller att du gjort gedigen 
research (innehållet), 
 

- att argumentationen dessutom är stark och 
genomtänkt och balanserar logos, ethos och 
pathos (argumentationen), 
 
- att dispositionen är välplanerad. 
 
- att språket dessutom är välformulerat och i 
princip felfritt. 

För en godkänd språkstrategisk kommentar 
krävs 
 

- att du besvarar de frågor som ställs i 
uppgiftsinstruktionen och därvid visar att du 
medvetet utformat texten utifrån dess syfte och 
kommunikationssituation, 
 
- att kommentaren har ett funktionellt språk. 
 

För en särskilt väl utförd språkstrategisk 
kommentar krävs dessutom 
 

- att du har gjort en rimlig prioritering och 
strukturering av innehållet, 
- att du väl motiverar dina retoriska val, 
- att du i stor utsträckning använder 
kurslitteraturens teori och terminologi, 
- att språket är välformulerat och i princip 
felfritt. 



 


