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Tal och social interaktion
Talk and social interaction
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Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav (A1N)

Huvudområde:
ENA (Engelska)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2021-02-05 och
gäller från höstterminen 2021 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
90 hp varav minst 30 hp på G2F-nivå inom något av huvudområdena Engelska, Psykologi,
Sociologi, Svenska, Pedagogik eller Pedagogiskt arbete, samt Engelska 6 eller B.
Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. självständigt redogöra för och värdera teoretiska och metodologiska principer inom
etnometodologiskt baserad samtalsanalys,
2. kritiskt granska och värdera empiriska studier av interaktion i institutionella kontexter,
3. visa grundläggande kunskaper om insamling, bearbetning, transkription och hantering av
inspelade interaktionsdata samt redogöra för etiska överväganden i forskning med video-
och ljudinspelningar och
4. applicera kunskaper om mekanismer för sekventiell organisering av social interaktion



samt multimodala resurser i egen analys av interaktionella praktiker i institutionella samtal.

Innehåll
Samtalsanalys, särskilt den etnometodologiskt grundade ansatsen Conversation Analysis
(CA), är en etablerad forskningsinriktning inom såväl tillämpad språkvetenskap som
samhällsvetenskapliga discipliner. I kursen behandlas samtalsanalysens teoretiska
grundvalar och metodologiska antaganden samt dessas tillämpning i studier av inspelad
social interaktion i olika institutionella kontexter såsom utbildning, vård, service, och
arbetsliv. Kursens övergripande fokus är hur språk i social interaktion organiseras för att
bygga social handling samt metodologiska principer och tillvägagångssätt för att förstå och
beskriva samtal. I kursen ingår också utveckling av kunskaper och färdigheter i transkription
och i analys av inspelade interaktionsdata, forskningsetiska överväganden i användning av
inspelat ljud- och videomaterial, samt kritisk läsning och diskussion av såväl klassiska som
aktuella tillämpade samtalsanalytiska studier.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Samtliga lärandemål examineras genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter och
individuella muntliga presentationer. 

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om riktat pedagogiskt stöd på grund
av dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad
examination eller att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i
kursen. Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och
synpunkter är ett av underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande
regelverk. Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet
reglerar studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.


