Humanistiska och teologiska fakulteterna

RETE01, Retorik: tal och skrivande, 7,5 högskolepoäng
Rhetoric: Speech and Composition, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2020-02-20 att gälla från och med 202002-20, höstterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Den kan ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för grundläggande retorikvetenskaplig teoribildning,
• kunna redogöra för hur retoriska modeller kan komma till användning i faktisk
kommunikation,

Färdighet och förmåga
• omsätta retorisk teori i praktiken och därmed kunna kommunicera effektivt i olika
kommunikationssituationer, som både sändare och mottagare, såväl
muntligt som skriftligt,
• kunna använda sig av både för- och motargument i argumenterande tal och
texter,
• kunna resonera kring och utveckla ett givet ämne med hjälp av retoriska topiker,
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• kunna använda retoriska begrepp och teorier för att reflektera medvetet över
kommunikation och ge konstruktiva råd till talare och skribenter i
olika kommunikationssituationer,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna retoriskt analysera påverkande kommunikation,
• i en retorisk situation kunna belysa en fråga ur olika perspektiv,
• kunna reflektera över språkvalens betydelse för vår verklighetsuppfattning, på ett
personligt såväl som på ett mer samhällsövergripande plan.

Kursens innehåll
I kursen lär sig studenterna att systematiskt förbereda sig för olika muntliga och
skriftliga kommunikationssituationer och göra medvetna retoriska val av innehåll,
disposition, språkdräkt och framförande. Kursen utgår från praktiska övningar där
studenterna tränar att utveckla resonemang, växla perspektiv och
att argumentera utifrån olika ståndpunkter. Med utgångspunkt i en tydlig och
handfast teori ska den studerande förbättra sin förmåga att kommunicera effektivt i
tal och skrift utifrån en medveten kontextanalys.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier samt muntliga och skriftliga
övningar. Fem till sju obligatoriska seminarier förekommer.
Deltagande i seminarier är obligatoriskt om inte särskilda skäl föreligger. Ersättning
eller alternativ tidpunkt för obligatoriskt moment erbjuds student som utan egen
förskyllan, t.ex. olycksfall, plötslig sjukdom eller liknande händelser, inte kunnat
genomföra det obligatoriska momentet. Detta gäller också studenter som har missat
undervisning på grund av ett förtroendeuppdrag som studentrepresentant.

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
språkstrategisk kommentar.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.

Förkunskapskrav
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Grundläggande behörighet

Övrigt
1. Kursen ges av Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet.
2. 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 anmälnings- och informationsmaterial.
3. Utländska studenter undantas från förkunskapskravet på kunskaper i svenska.

