Humanistiska och teologiska fakulteterna

RETN06, Retorik: Retorik, demokrati och deltagande, 7,5
högskolepoäng
Rhetoric: Rhetoric, Democracy and Participation, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2014-09-02 och senast reviderad
2021-02-15 av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de humanistiska och
teologiska fakulteterna. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2021-08-30,
höstterminen 2021.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår som valbar 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
Huvudområde

Fördjupning

Språk och språkvetenskap

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 sambandet mellan retorik, demokrati, offentlighet och
samhällsdeltagande,
• kunna beskriva samtida politiskt språkbruk med utgångspunkt i retorisk teori och
bildningstradition och med särskilt fokus på etiska aspekter,
• kunna redogöra för politiska tillämpningar av retorisk teori (och strategi),
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Färdighet och förmåga
• utifrån ett retorikteoretiskt perspektiv kunna i hög utsträckning välja och motivera
kommunikativa tillämpningar beaktat kommunikationssituationens mål och
förutsättningar,
• kunna analysera och problematisera hur olika retoriska tillämpningar formar
samspelet mellan deltagare i offentligheten
• kunna analysera och tolka exempel på politisk kommunikation utifrån ett retoriskt
perspektiv avseende demokrati och samhällsengagemang,
• kunna i hög utsträckning ge konstruktiv kritik samt aktivt delta i en
kunskapsutvecklande dialog,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna i hög utsträckning förhålla sig kritiskt och reflekterande till olika retoriska
uttryck avseende demokrati och samhällsengagemang,
• kunna förhålla sig till och problematisera retorikteoretiska förutsättningar,
tillämpningar och möjliga svagheter i offentlig kommunikation.

Kursens innehåll
Kursen fokuserar på retorikens möjliga och faktiska roll i våra samtida liberala
demokratier, från utgångspunkter kring civilt deltagande i politiska sammanhang.
Kursen ger övergripande kunskaper om hur retorik, demokrati och
samhällsengagemang kan hänga ihop och förstås, såväl teoretiskt som mer praktiskt.
Särskild uppmärksamhet riktas mot den påverkande framställningens förutsättningar
och villkor relaterat retorisk teoribildning.
Utifrån aktuell forskning behandlas den retoriska framställningens möjligheter –
beaktat medvetenhet om språksituation och mottagaranpassning, insikter i språkbruk
och stil, sambandet form–innehåll, källkritik samt framförandets betydelse – att vara
ett konstruktivt bidrag till demokratins utveckling. Vidare uppmärksammas relationella
förutsättningar, mottagarroll och lyssnandets betydelse, liksom förmåga att ge
respons och konstruktiv kritik.
I presentationer, dialog och diskussion problematiseras retoriska frågor och perspektiv
med koppling till retorns ansvar för kommunikationssituationens villkor och utfall.

Kursens genomförande
Förutom föreläsningar och seminarier genomför studenten ett empiriskt
fallstudiearbete under kursens gång. Deltagande i workshops och studentledda
presentationer (totalt 6 tillfällen) är obligatoriskt, liksom inlämning av 3 st
projektskisser.

Kursens examination
Kursen examineras genom ett skriftligt paper.
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

3/ 4

fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
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 kandidatnivå i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt
ämne samt Engelska B eller motsvarande.

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.
3. Kursen är identisk med HURD001.
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Prov/moment för kursen RETN06, Retorik: Retorik, demokrati och
deltagande
Gäller från H14
1401 Retorik, demokrati och deltagande, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

