Humanistiska och teologiska fakulteterna

SVEG22, Språkkonsult: Texter, genrer och diskurser i
samhället, 7,5 högskolepoäng
Language Consultant: Text, Genre and Discourse in Society, 7.5
credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2013-09-19 och senast reviderad
2015-12-03 av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de humanistiska och
teologiska fakulteterna. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2015-12-03,
höstterminen 2015.

Allmänna uppgifter
Kursen är en obligatorisk kurs inom den andra terminen av Språkkonsultprogrammet.
Kursen kan även ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Svenska med specialisering i
språkkonsultarbete

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för några centrala teorier och begrepp för språkvetenskaplig
analys av sakprosatexter,
• kunna redogöra för grundläggande tankegångar inom kritisk diskursanalys,
• kunna redogöra för grundläggande teorier om multimodalitet och visuell
textanalys,
• på ett fördjupat sätt kunna redogöra för faktorer som påverkar texters läsbarhet
och begriplighet,
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Färdighet och förmåga
• kunna tillämpa diskursanalytiska metoder för att förstå en kommunikativ
händelse,
• kunna analysera och beskriva bildanvändning i texter,
• kunna analysera och beskriva samhälleliga texters genrenormer och
genrevariation,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna reflektera över texter som maktbärare utifrån ett vetenskapligt
förhållningssätt,
• kunna värdera och bedöma texters funktion, läsbarhet och begriplighet i ett
samhälleligt perspektiv.

Kursens innehåll
Kursens syfte är att de studerande ska få fördjupad förståelse för hur text- och
diskursanalys kan användas för att arbeta med texter och kommunikation i samhället.
Relationen mellan form, funktion och begriplighet står i centrum. De studerande får
lära sig om några olika teorier med relevans för sakprosaanalys. Olika textanalytiska
metoder, såsom kritisk diskursanalys och visuell textanalys, tillämpas i konkret arbete
med texter från olika samhälleliga genrer.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, handledning och seminarier.
Tre till fem obligatoriska seminarier förekommer.

Kursens examination
Kursen examineras genom tre till fem obligatoriska seminarier och två till tre
inlämningsuppgifter samt en skriftlig hemtentamen.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till
Språkkonsultprogrammet samt godkänt resultat på kurserna SVEG11, SVEG12,
SVEG13 och SVEG14.
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Övrigt
• Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
• Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
• Kandidatprogrammets namn på engelska: Bachelor of Arts in Swedish,
specialising in Language Consultancy.

4/ 4

Prov/moment för kursen SVEG22, Språkkonsult: Texter, genrer och
diskurser i samhället
Gäller från V14
1301 Texter, genrer och diskurser i samhället, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

