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Institution

Institutionen för svenska och flerspråkighet

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Behörig är den som är antagen till utbildning på forskarnivå vid humanistisk eller annan fakultet vid
Stockholms universitet, eller motsvarande vid annat lärosäte.
Lärandemål

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
- kritiskt diskutera interaktionsanalysens teoretiska och metodologiska utveckling inom ett eller flera
områden
- självständigt utföra och presentera en flerdimensionell analys av interaktionella data och därvid visa insikt
om metodologiska utmaningar
- på ett övertygande sätt presentera och diskutera sina analysresultat med hjälp av en forskningspitch inför en
(tänkt) internationell publik
- demonstrera medvetenhet om etiska aspekter
Innehåll

Kursen ger en historisk översikt av interaktionsforskningens utveckling från 1960-talet fram till idag med
särskilt fokus på klassiska, banbrytande interaktionella forskningsstudier som visar hur fältet utvecklats inom
tre övergripande teman; från unimodalititet till multimodalitet; från membership categorization till social
identitetskonstruktion och från enspråkighet till flerspråkighet. Kursen tar upp empiriska studier som exempel
på interaktionsforskning i olika sammanhang, såsom vardags- och arbetsliv, liksom samhälls- och
utbildningskontexter och aktualiserar interaktion utifrån ett flerdimensionellt, multimodalt perspektiv.
Därutöver utvecklar kursen deltagarnas praktiska färdigheter och förmåga att formulera vetenskapliga
frågeställningar och att utföra interaktionella analyser samt att med auktoritet kunna presentera sina
analysfynd muntligt för en tänkt publik. Därvid tränas även deltagarnas förmåga att göra forskningsetiska
bedömningar.
Obligatoriska moment

Kursen har följande obligatoriska moment: sex seminarier.
Examinationsformer

Kursen examineras genom en muntlig presentation och en skriftlig inlämningsuppgift.
Arbetsform

Undervisningen sker på engelska i form av sex seminarier.
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Prerequisites and special admittance requirements
Learning outcomes

In order to pass the course, students are expected to be able to:
- critically discuss the theoretical and methodological development of interaction analysis within one or
several fields
- independently perform and present a multidimensional analysis of interactional data, displaying awareness
of methodological challenges
- convincingly present and discuss the results of the analysis using a research pitch addressing an (imaginary)
international audience
- show awareness of ethical aspects
Content

The course provides an historical overview of the development of interaction research from the 1960s until
the present day with a special focus on classic, groundbreaking interactional research studies which
demonstrate how the field has developed within three overarching themes: from unimodality to
multimodality; from social membership categorization to identity construction and from monolingualism to
multilingualism. The course addresses empirical studies as examples of interaction research in different
contexts, such as everyday and working life, as well as social and educational contexts and actualizes
interaction from a multidimensional, multimodal perspective. In addition, the course aims to develop the
participants’ practical skills and ability to formulate scientific questions and to perform interactional analyzes
and to present their analytical findings orally to an imaginary audience with authority. This also enhances the
participants’ ability to make research ethic assessments.
Mandatory exams

Attendance at the six seminars is mandatory.
Forms of examination

The course is examined by an oral presentation and a written paper.
Form of instruction

Instruction is provided in English at six seminars.
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