INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

SV1136

Retorik för yrkesverksamma, 7,5 högskolepoäng

Rhetoric for Professionals, 7.5 higher education credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-03-10 och senast
reviderad 2015-08-28 av Institutionen för svenska språket. Den reviderade kursplanen
gäller från och med 2015-09-01, höstterminen 2015.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för svenska språket
Inplacering

Fristående kurs
Grundkurs
Huvudområde

Fördjupning

Svenska språket

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp på grundnivå.
Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
1.
2.
3.
4.

visa grundläggande kunskap om klassisk och modern retorik
analysera olika typer av texter utifrån retoriska perspektiv
reflektera över retorikens möjliga roller i ett samtida yrkesliv
producera och framföra väl förberedda muntliga anföranden utan att vara bunden
vid manus
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5. omsätta retoriska insikter i presentationsteknisk praktik
6. ge konstruktiv respons på andras framföranden
7. kritiskt granska och värdera egna och andras framföranden.
Innehåll

Inom kursen utvecklar studenten grundläggande kunskaper i klassisk och modern
retorik med fokus på hur retorik kan tillämpas för yrkesverksamma i dag.
Utgångspunkten är den retoriska arbetsprocessen samt centrala retoriska begrepp för
analys och genomförande av väl genomarbetade presentationer. Inom kursen utvecklar
studenten förmågan att tala övertygande med och utan presentationstekniska
hjälpmedel som stöd. Genomgående övas lyssnandets retorik och arbetet med att ge
konstruktiv återkoppling.

Former för undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, gruppdiskussioner och övningar.
Undervisningsspråk: svenska
Former för bedömning

I vilken grad studenten uppnått kursens mål prövas genom skriftliga och muntliga
uppgifter. Kursen examineras fortlöpande och närvaro är obligatorisk vid examinerande
tillfällen. Obligatoriska kursmoment, examinationstillfällen och datum för större
inlämningsuppgifter framgår av kursschema.
För studerande som underkänts i prov ges möjlighet till förnyat prov. Det totala antalet
prov för viss kurs eller del av kurs är begränsat till fem. Studerande som ligger nära
gränsen för godkänt betyg kan få utföra kompletterande uppgifter istället för
omtentamen. Dessa kompletteringar ska ske genom muntliga och/eller skriftliga
uppgifter som examinator bestämmer och inom den tidsram som examinator anger,
dock endast en gång och inte senare än innevarande termin. Muntliga examinationer
ska alltid omexamineras muntligt. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov
för högre betyg.
Student har rätt till byte av examinator, om det är praktiskt möjligt, efter att ha
underkänts två gånger på samma examination. En sådan begäran ställs till institutionen
och skall vara skriftlig. Ett år efter nedlagd kurs kommer inga ytterligare
examinationstillfällen att ges.
Betyg
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På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd
(VG). Betyget väl godkänd ställer högre krav än betyget godkänd på produktion och
kritisk reflektion i förhållande till kursinnehållet samt på självständigt förhållningssätt
och språklig förmåga.
Kursvärdering

Undervisande lärare ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt
och regelbundet inhämtas samt redovisas i en sammanställning. Denna sammanställning
och genomförda eller planerade åtgärder med anledning av kursvärderingens resultat
presenteras vid nästkommande kurstillfälle.
Övrigt

Likabehandlingsaspekter ska beaktas i innehåll, litteratur, undervisning och
utvärdering. Därutöver ska kursen, i den mån det är relevant, medvetandegöra
studenterna om och problematisera ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar
utveckling.

SV1136 Retorik för yrkesverksamma, 7,5 högskolepoäng / Rhetoric for Professionals, 7.5 higher education
credits
Grundnivå / First Cycle

