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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Antagning till ULV-projektet.
Kursens uppläggning
Provkod
FRRE

Benämning
Framträdande och retorik

Högskolepoäng
3.5

Kursens innehåll

Den retoriska traditionen bidrar med viktiga modeller för hur man agerar i ett demokratiskt samhälle och med
kunskap om hur man kan förstå egnas och andras möjligheter att påverka genom tal och samtal. Kursen ger
studenterna övning i och stöd för att tala och samtala på olika sätt och i olika skolsammanhang.
Undervisningen omfattar retorik i både teori och praktik. Kursens teoretiska del behandlar retorik,
samtalsstruktur samt tal- och samtalssituationer som är relevanta för lärarprofessionen. Aspekter på roller och
maktrelationer behandlas. I kursens praktiska del utvecklar studenten sin retoriska kompetens inom talgenrer
och språkmönster med relevans för lärarprofessionen, t.ex. förklaring och argumentation. Detta sker genom
egna framträdanden och analys av andras framträdanden.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
- framföra muntliga presentationer i olika genrer av relevans för lärarprofessionens inriktning, anpassade efter
situation och mottagare,
- ge konstruktiv respons till andra studenter samt värdera och omsätta den respons som studenten själv får av
andra,
- med utgångspunkt i kurslitteraturen analysera och bedöma framträdanden.
Undervisning

Undervisningen utgörs av föreläsningar och seminarier där studenterna deltar med egna presentationer och
respons samt diskussioner med utgångspunkt i litteraturen. All undervisning är obligatorisk.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.
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Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom muntliga och skriftliga uppgifter.
Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.
b. Betygssättning sker enligt en tvågradig målrelaterad betygsskala:
G = Godkänd
U = Underkänd
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier
är bindande.
d. För att få godkänt slutbetyg på hela kursen krävs betyget G på samtliga examinationsuppgifter samt
fullgjord närvaro. Frånvaro från ett seminarietillfälle kan kompenseras genom närvaro vid
uppsamlingstillfälle. Vid frånvaro från fler än ett seminarium måste studenten gå om kursen. Frånvaro från
föreläsning kompenseras genom skriftlig uppgift. Muntliga examinationsuppgifter kan inte kompenseras
skriftligt.
e. För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen erbjudas. Det läsår kurstillfälle saknas ska minst
ett examinationstillfälle erbjudas.
Studerande som fått betyget U på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan
examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska
göras till institutionsstyrelsen.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Begränsningar

Kursen får inte ingå i examen tillsammans med en annan kurs vars innehåll helt eller delvis överensstämmer
med innehållet i kursen.
Övrigt

Kursen ingår i ULV-projektet.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens webbplats www.su.se/svefler/utbildning/vårautbildningar/lärarutbildning/framträdande-och-retorik.
Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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