Humanistiska och teologiska fakulteterna

SVEG13, Svenska: Textkunskap och textanalys, 7,5
högskolepoäng
Swedish: Textual Knowledge and Text Analysis, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2013-03-20 att gälla från och med
2013-03-20, höstterminen 2013.

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

Fördjupning

Svenska

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Svenska med specialisering i
språkkonsultarbete

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för grundläggande textvetenskapliga termer och begrepp
• kunna redogöra för genrenormer och genrevariation i det moderna textsamhället
• kunna redogöra för faktorer som påverkar texters läsbarhet och begriplighet

Färdighet och förmåga
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• med textvetenskapliga termer kunna analysera och beskriva en text med
avseende på kontext, form, innehåll och relation
• kunna göra karaktäriserande påståenden om en text (texten är lättläst,
manipulativ, informell etc.) och argumentera för dessa
• kunna beskriva hur texter förhåller sig till olika genrer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna värdera en text utifrån dess kommunikationssituation och kontext
• ur olika språkliga synvinklar kunna diskutera och ta ställning till frågor som rör
genus, etnicitet, kulturmöten och kulturell mångfald.

Kursens innehåll
I kursen ges en introduktion till språkvetenskaplig textanalys och studenterna tränar
sig i att beskriva olika texters och genrers språkliga drag med hjälp av textanalytiska
verktyg. I kursen introduceras teorier om texters läsbarhet och begriplighet. Också
funktionella, samhälleliga och politiska aspekter av texter och textbruk beaktas.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar 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
Grundläggande behörighet

Övrigt
1. Denna kurs har överlappande innehåll med delkursen Textkunskap och textanalys
inom SVEA11 Svenska, språklig inriktning, och båda dessa kurser kan inte ingå i
samma examen. För ytterligare information hänvisas till aktuellt anmälnings- och
informationsmaterial.
2. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
3. Kandidatprogrammets namn på engelska: Bachelor of Arts in Swedish
specialising in Language Consultancy.
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Prov/moment för kursen SVEG13, Svenska: Textkunskap och textanalys
Gäller från H13
1301 Textkunskap och textanalys, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

