Humanistiska och teologiska fakulteterna

RETN03, Retorik: Samtida retorisk teoribildning, 7,5
högskolepoäng
Rhetoric: Contemporary Rhetorical Theory, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2013-02-20 att gälla från och med
2013-02-20, höstterminen 2013.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår som obligatorisk kurs i masterprogrammet Språk och språkvetenskap
med inriktning retorik. Den ges även som fristående kurs och kan ingå i en generell
examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Kursen kan även efter särskild överenskommelse mellan lärare och studerande ges på
svenska. En sådan överenskommelse förutsätter att lärare och samtliga studerande
behärskar svenska.
Huvudområde

Fördjupning

Språk och språkvetenskap med
specialisering i retorik

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för utvecklingen av retorisk teoribildning från renässansen till
våra dagar
• kunna beskriva retorikämnets olika vetenskapliga delområden och deras
förhållande till varandra
• kunna redogöra för aktuella retorikvetenskapliga strömningar, såväl nationella
som internationella
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• specifikt kunna redogöra för utvecklingen av retorisk teoribildning i Skandinavien

Färdighet och förmåga
• kritiskt kunna jämföra olika retorikteoretiska ställningstaganden och deras
metodologiska konsekvenser
• kunna i tal och skrift diskutera och kritiskt granska olika retorikteoretiska
skolbildningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna kritiskt och självständigt förhålla sig till retoriken som vetenskap
• kunna formulera egna retorikvetenskapliga texter med relevans för
forskningssamhället.

Kursens innehåll
Kursen innebär en fördjupning i retorisk teoribildning med utgångspunkt i vad
studenterna tillägnat sig i sina grundutbildningsstudier. Fokus ligger på läsning av
samtida källtexter som behandlar retorikteoretiska perspektiv, och vilka metodologiska
konsekvenser dessa perspektiv får, t.ex. i skandinaviska avhandlingar inom ämnet.
Kursen behandlar i huvudsak den samtida teoribildningen inom ämnet. Avstamp tas i
renässansens nyvaknade retorikintresse, men tonvikten ligger på banbrytande arbeten
under de senaste femtio åren.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av obligatoriska seminarier (ca 5 st) med särskilda teman
som behandlar t.ex. argumentationsanalytiska skolbildningar, skandinavisk
retorikforskning eller avhandlingar inom ämnet.

Kursens examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande på seminarier (4 st) och författande av
läslogg (kritiskt och vetenskapligt grundade reflektioner kring och värdering av
kurslitteraturen) samt ytterligare en skriftlig inlämningsuppgift.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs godkänd kandidatkurs RETK03, samt engelska B eller
motsvarande kunskaper.
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Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum och/eller 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 aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen RETN03, Retorik: Samtida retorisk teoribildning
Gäller från V20
2001 Retorik: Samtida retorisk teoribildning, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
Gäller från V13
1301 Samtida retorisk teoribildning, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

