Humanistiska och teologiska fakulteterna

RETA32, Retorik: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng
Rhetoric: Level 2, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2016-12-21 att gälla från och med 201612-21, vårterminen 2017.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Moment på andra skandinaviska språk och engelska kan förekomma.
Huvudområde

Fördjupning

Retorik

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för och problematisera huvudlinjerna i retorikens historia och
några klassiska nyckeltexter,
• kunna redogöra för grunddragen i retorisk didaktik liksom progression mellan
olika moment i retorikundervisningen,
• kunna redogöra för och tillämpa olika retorikteoretiska perspektiv,

Färdighet och förmåga
• kunna jämföra olika uppfattningar om retorik i olika tider och kontexter,
• kunna omsätta kunskaper i retorik i undervisning och rådgivning,
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• kunna planera och genomföra delar av en grundkurs i praktisk retorik för olika
målgrupper och förmedla retorikens teoretiska grunder till olika målgrupper,
• kunna på en fördjupad nivå redogöra för olika retoriska analysmetoder, samt
tillämpa dessa på skilda kommunikationsformer,
• kunna genomföra en enklare vetenskaplig undersökning inom ämnet retorik och
kunna presentera sina undersökningsresultat i form av en kortare vetenskaplig
uppsats,
• kunna genomföra en opposition på en kurskamrats uppsats,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna diskutera och bedöma betydelsen av möjliga perspektivbyten inom t.ex.
vetenskap, politik och populärkultur,
• kritiskt kunna diskutera och bedöma betydelsen av olika retoriska perspektiv,
• kunna diskutera hur retoriska perspektiv kan bidra konstruktivt till såväl
övergripande samhällsfrågor som mer personliga ställningstaganden.

Kursens innehåll
Kursen innebär en fördjupning i retorikens teori och historia genom att betydelsefulla
teorier studeras i sin historiska kontext. Kursen innehåller även en fördjupning av
inom ämnet tillämpliga analysmetoder. Dessutom behandlas retoriken som
undervisningsämne och didaktiskt instrument.
Kursen består av fyra delkurser:
1.
2.
3.
4.

Retorik och lärande, 7,5 högskolepoäng,
Retorikens historia, 7,5 högskolepoäng,
Retorisk teori och metod, 7,5 högskolepoäng,
Uppsats, 7,5 högskolepoäng.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, auskultationer, praktikuppgifter,
handledning och seminarier. Obligatoriska seminarier förekommer under samtliga
delkurser.

Kursens examination
Delkurs 1 examineras genom 4 muntliga och 4 skriftliga uppgiifter.
Delkurs 2 examineras genom en skriftlig uppgift på wikipedia och en avslutande
muntlig tentamen.
Delkurs 3 examineras genom 3 muntliga och 3 skriftliga uppgifter.
Delkurs 4 examineras genom framläggande av uppsats för granskning vid ett
seminarium samt fullgörande av opposition på annan students uppsats.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
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Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
För godkänt resultat på kursen krävs att samtliga delkurser är godkända.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs RETA30 Retorik: Grundkurs eller motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ges vid Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet.
2. Kursen ersätter RETA21, RETA22, RETA23 och RETA31.
3. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
4. Delkursernas namn på engelska:

1. Rhetoric and Learning
2. The History of Rhetoric
3. Rhetorical Theory and Method
4. Paper
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Prov/moment för kursen RETA32, Retorik: Fortsättningskurs
Gäller från V17
1601 Retorik och lärande, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1602 Retorikens historia, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1603 Retorisk teori och metod, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1604 Uppsats, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

