Humanistiska och teologiska fakulteterna

SVEG41, Språkkonsult: Tala, övertyga, argumentera, 7,5
högskolepoäng
Language Consultancy: Rhetoric and Oral Presentation, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2014-11-28 att gälla från och med 201411-28, höstterminen 2014.

Allmänna uppgifter
Kursen är en obligatorisk kurs inom den fjärde terminen av Språkkonsultprogrammet.
Kursen kan även ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Undervisning sker på svenska.
Huvudområde

Fördjupning

Svenska med specialisering i
språkkonsultarbete

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

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för retorikens partesmodell
• kunna redogöra för det retoriska topikbegreppet

Färdighet och förmåga
• kunna anpassa röst och kroppsspråk efter olika muntliga
kommunikationssituationer
• kunna ge respons på ett muntligt framförande utifrån retorikens partesmodell
• kunna resonera kring och utveckla ett givet ämne med hjälp av retoriska topiker
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• kunna använda sig av olika framställningsformer
• kunna använda sig av både för- och motargument i en argumenterande eller
utredande framställning

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• i en retorisk situation kunna belysa en fråga ur olika perspektiv.

Kursens innehåll
I denna delkurs lär sig studenterna att systematiskt förbereda sig för olika muntliga
kommunikationssituationer och göra medvetna retoriska val av innehåll, disposition,
språkdräkt och framförande. Kursen utgår från praktiska övningar i retorisk
argumentation där studenterna tränar att utveckla resonemang, växla perspektiv och
att argumentera utifrån olika ståndpunkter

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av övningar, föreläsningar, handledning och seminarier.
Fem till sju obligatoriska seminarier förekommer.

Kursens examination
Kursen examineras genom fem till sju muntliga och skriftliga uppgifter under kursens
gång samt en slutuppgift som består av ett argumenterande tal med språkstrategiska
kommentarer.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd krävs att studenten genomfört alla obligatoriska uppgifter med
godkänt resultat. För betyget väl godkänd krävs dessutom att slutuppgiften, det
argumenterande talet med språkstrategisk kommentar, getts betyget väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till Språkkonsultprogrammet
samt godkänt resultat på samtliga ingående kurser på termin ett, två och tre.

Övrigt
1. 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.
2. Kursen ges vid Centrum för språk och språkvetenskap, Lunds universitet.
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Prov/moment för kursen SVEG41, Språkkonsult: Tala, övertyga,
argumentera
Gäller från V15
1401 Tala, övertyga, argumentera, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

