Humanistiska och teologiska fakulteterna

NODB10, Retoriken i moderna danska medier, 7,5
högskolepoäng
Rhetorical Discourse in Modern Danish Media, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2010-04-26 att gälla från och med 201004-26, höstterminen 2010.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan dessutom efter särskilt beslut ingå i viss
yrkesexamen.
Undervisningsspråk: Danska
Huvudområde

Fördjupning

Danska

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 använda grundläggande retorisk terminologi,
• kunna redogöra för den retoriska textens eller det retoriska talets situation,
publik, stil och argumentation,
• kunna redogöra för några centrala samhällsdebatter som har haft hög prioritet i
de offentliga medierna i Danmark på 2000-talet,

Färdighet och förmåga
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• kritiskt kunna analysera argumentation och göra en retorisk analys av en aktuell
samhällsdebatt,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kritiskt kunna granska, diskutera och förhålla sig till den praktiska, offentliga
retoriken i Danmark på 2000-talet.

Kursens innehåll
Kursen ger en översikt av den grundläggande retoriska terminologin och en teoretisk
introduktion i konsten att övertyga i tal och skrift. Fokus ligger på retorisk
argumentation. Som utgångspunkt för de retoriska analyserna studeras några
dominerande offentliga samhällsdebatter i Danmark på 2000-talet.

Kursens genomförande
Undervisningen bedrivs i form av seminarier och föreläsningar.

Kursens examination
Examinationen sker i form av en skriftlig hemtentamen under 2 dagar vid kursens slut.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs NODA12 Danska, grundkurs, 30 hp, eller motsvarande
kunskaper.
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Prov/moment för kursen NODB10, Retoriken i moderna danska medier
Gäller från H09
1001 Retoriken i moderna danska medier, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

