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Välkommen till kursen! I den här kursen analyserar vi texter och samtal, deras struktur,
uppbyggnad, olika dimensioner och funktioner samt hur väl dessa är anpassade för det
sammanhang de ingår i. Vi kommer att tillämpa ett antal olika analysmetoder under kursens
gång för att belysa funktionaliteten hos olika slags texter och samtal samt ur olika perspektiv.
I första hand arbetar vi med bruksprosatexter (d.v.s. inte skönlitteratur) samt samtal av
vardaglig karaktär. I ett särskilt moment undersöker vi hur texter kan samspela med bilder och
andra grafiska inslag.
Under kursen blandas föreläsningar (som också innehåller exempel och gruppövningar) med
praktiska analysuppgifter som var och en gör hemma. Observera att det är viktigt att ha läst
litteraturen inför varje gång eftersom vi kommer att diskutera innehållet i texterna när vi
träffas.
Examinationen sker genom löpande inlämningsuppgifter. Du väljer själv vilka texter du vill
analysera inom ramen för varje uppgift, så det kan vara en bra idé att redan nu fundera över
möjliga texter att använda. Kursen avslutas med en lite större textanalys samt en lite större
samtalsanalys. Samtalsanalysen baseras på ett samtal som du själv kommer att samla in och
transkribera och denna analys redovisas också muntligt för övriga gruppen vid det sista
lektionstillfället. Gällande samtalsanalysen ska du också träffa en kurskamrat utanför
lektionstid och tillsammans göra en kritisk granskning av varandras transkriptioner med
förslag på vidare utveckling.
Här nedan ser du schema och preliminär planering för kursen. Det sista tillfället, med de
muntliga redovisningarna, har obligatorisk närvaro. Föreläsningarna har inte obligatorisk
närvaro, men du behöver dem för att klara varje examinationsuppgift.
Lektion

Tid/plats

Innehåll

Att läsa

1

mån 11 nov.
Kl. 09-12

– Introduktion
– Textbegreppet & textens dimensioner
– Att analysera brukstext
– Stil och stilanalys

Hellspong kap. 1–3, 6

2

ons 13 nov.
Kl. 10-12

– Argumentationsanalys

Hellspong kap. 13

mån18 nov.
Kl. 08.00

Obs! Inlämning av komparativ
stilanalys + argumentationsanalys!

3

tis 19 nov
09-12

– Ett utvidgat textbegrepp
– Att analysera multimodala texter

Björkvall kap. 1, 2, 4–6

mån 25 nov
Kl. 08.00

Obs! Inlämning av multimodal analys

4

mån 25 nov
Kl. 09-12

– Funktionell/strukturell analys

Hellspong kap. 5, 9

5

ons 27 nov.
Kl. 13-16

– Att beskriva samtal

Norrby kap. Inledning +
6–8

mån 2 dec
Kl. 08.00

Obs! Inlämning av strukturell analys +
samtalstranskription!

6

mån 2 dec.
Kl. 09-12

– Att analysera samtal

7

ons 5 dec.
Kl. 13-16

– Muntliga redovisningar
– Avslutning

Norrby kap. 9–10

Obs! Inlämning av samtalsanalys!

Examination: löpande främst skriftliga uppgifter samt en större slutuppgift:
1. Komparativ stilanalys av en recension & en utredningstext (ca 2 sid.)
2. Argumentationsanalys av en debattartikel (ca 2 sid.)
3. Multimodal analys av en reklamannons eller ett produktblad (ca 2 sid)
4. Funktionell/strukturell analys av valfri sakprosatext (ca 3 sid.)
5. Transkription av informellt samtal (ca 2 sid.)
6. Samtalsanalys av samma samtal (ca 3 sid.) + muntlig redovisning

Betygskriterier (för inlämningsuppgifter)
För Godkänt krävs att du:
• självständigt genomför en textanalys/samtalsanalys enligt den modell som anges
i kurslitteraturen och i den omfattning som anges i kursbeskrivningen
• belägger din analys med citerade exempel ur texten/transkriptionen
• tydligt skiljer på deskriptiva och normativa delar av analysen
• tillämpar relevanta termer på ett korrekt sätt
• när det gäller argumentationsanalys, multimodal analys, funktionell/strukturell
analys och samtalsanalys: reflekterar kring textens/samtalets funktion med
hänsyn taget till den aktuella kommunikationssituationen
För Väl Godkänt krävs dessutom att du:
• genomför en noggrann textanalys/samtalsanalys som betraktar
texten/transkriptionen ur flera olika perspektiv
• visar god analysförmåga genom skarpsinniga iakttagelser
• belägger din analys med rikliga och väl valda exempel ur texten/transkriptionen
• när det gäller argumentationsanalys, multimodal analys, funktionell/strukturell
analys och samtalsanalys: reflekterar kring textens/samtalets funktionalitet i
kommunikationssituationen på ett initierat sätt

