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Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-03-05.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Avslutad språkkonsultutbildning.

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

MUTE Multimodal textanalys 7

Kursens innehåll
Kursen utgår från en multimodal textsyn där inte bara skrift utan också bilder och layout ses som delar av 
texten. Målet är att studenterna ska kunna analysera sådana texter och de kommunikationssituationer där de 
förekommer i arbetslivet. Vikt läggs också vid studiet av texters begriplighet och tillgänglighet. Kursen är 
avsedd som fortbildning för språkkonsulter. 

Förväntade studieresultat
För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna visa:

- kunskap och förståelse genom att redogöra för textteoretiska begrepp

- färdighet och förmåga att analysera multimodala texter visuellt och språkligt

- värderingsförmåga och förhållningssätt genom att resonera kring multimodala texters funktionalitet, 
tillgänglighet och begriplighet i relation till kommunikationssituationer i arbetslivet.


Undervisning
Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. För närmare information hänvisas till 
kursplaneringen.

Kunskapskontroll och examination
a. Kursen examineras med hemtentamen.



b. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
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A = Utmärkt

B = Mycket bra

C = Bra

D = Tillfredsställande

E = Tillräckligt

Fx = Otillräckligt

F = Helt otillräckligt



c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.



d. För slutbetyg på kursen krävs lägst betyg E på hemtentamen. Hemtentamen som inte lämnas in i tid 
bedöms ej. Studenten hänvisas till omtentamen.



e. Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. 



Studerande som fått betyget F eller Fx på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få 
en annan examinator utsedd för att bestämma betyg på provet vid nästkommande examinationstillfälle, om 
inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen. Två 
examinationstillfällen erbjuds per kurstillfälle. Dessutom erbjuds ett examinationstillfälle det år som 
kurstillfälle saknas.



f. Komplettering av betyget Fx till godkänt betyg medges inte i denna kurs.

Övergångsbestämmelser
När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande 
kursplan under en avvecklingsperiod på tre terminer.

Begränsningar
Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och 
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Övrigt
Denna kurs ersätter NS6006 Kommunikationsanalys för språkkonsulter.

Kurslitteratur
För aktuell kurslitteratur hänvisas till kurssidan på institutionens webbplats www.su.se/svefler. Aktuell 
litteraturlistan finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
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