Humanistiska och teologiska fakulteterna

RETN04, Retorik: Retorik och kunskap, 7,5 högskolepoäng
Rhetoric: Rhetoric and Knowledge, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2013-09-12 att gälla från och med
2013-09-12, vårterminen 2014.

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 historiska samband mellan retorik och lärande, dels i teori,
dels i tillämpad undervisningskonst,
• kunna redogöra för hur såväl historiska som mer samtida retoriska teoribildningar
kan påverka hur vi betraktar kunskap och lärande,

Färdighet och förmåga
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• kunna planera, genomföra och utvärdera en retorik- och pedagogikteoretiskt
förankrad undervisningsinsats i ämnet retorik,
• i tal och skrift, i såväl nationella som internationella sammanhang, kunna tydligt
och klart presentera och diskutera olika retorikteoretiska skolbildningar inom
området retorik och lärande,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna argumentera för en personlig, retorikvetenskapligt grundad kunskapssyn,
• kunna värdera olika retorikteoretiska förhållningssätt till sambandet retorik –
lärande, och kritiskt diskutera konsekvenser som dessa förhållningssätt har för vår
syn på kunskap och kunskapstillägnan, på både ett samhälleligt och ett personligt
plan.

Kursens innehåll
Kursen är, med utgångspunkt i vad studenten tillägnat sig i grundutbildningen, en
fördjupning i retorisk teoribildning runt kunskapstillägnan och kunskapssyn.
Fokus ligger på retoriska teorier om hur och varför vi lär oss, och stor vikt läggs vid
praktisk tillämpning av teorin.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av seminarier (ca 5 st) med särskilda teman som behandlar
t.ex. det teoretiska sambandet retorik – pedagogik och erfarenheter av att planera,
genomföra och utvärdera ett undervisningsmoment i retorik.

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 kandidatnivå i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt
ämne samt engelska B eller motsvarande.

Övrigt
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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 RETN04, Retorik: Retorik och kunskap
Gäller från H13
1301 Retorik: Retorik och kunskap, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

