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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Grundläggande behörighet.
Kursens uppläggning
Provkod
TATA
SISA

Benämning
Talaren och talet
Situationen och sammanhanget

Högskolepoäng
7.5
7.5

Kursens innehåll

Kursen utgår från den klassiska retorikens teori och metod och behandlar retorikens utveckling till modern tid
och den retoriska modellens tillämpning på vår tids kommunikation. Studenterna tillämpar retoriska begrepp
och retorikens synsätt på vardagliga och professionella kommunikationssituationer, och de analyserar och
framför tal i olika situationer med olika syften och olika mottagare. Studenterna arbetar praktiskt och
redovisar sitt arbete i framträdanden, kamratrespons, muntliga diskussioner och i skriftliga
inlämningsuppgifter.
Kursen är användbar för alla som behöver göra muntliga presentationer i arbete, studier, föreningsliv etc.
Delkurs 1: Talaren och talet, 7,5 hp
Delkursen behandlar retorikens grundbegrepp och den retoriska arbetsprocessen. Studenterna förbereder och
genomför muntliga presentationer med syfte att öva informerande och ställningstagande framställningar.
Delkurs 2: Situationen och sammanhanget, 7,5 hp
Delkursen behandlar retorikens teori och metod och den retoriska arbetsprocessen för att stärka förmågan att
analysera olika kommunikationssituationer och egna och andras framträdanden. Studenten förbereder
muntliga presentationer med syfte att utveckla färdigheten i olika genrer, exempelvis argumentation och
hyllningstal, för offentliga och professionella sammanhang.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenterna kunna visa:
Delkurs 1: Talaren och talet, 7,5 hp
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- kunskap och förståelse samt färdighet och förmåga genom att tillämpa retoriska modeller och grundläggande
retoriska begrepp för att planera och genomföra muntliga framträdanden av informerande och
ställningstagande karaktär
- värderingsförmåga och förhållningssätt genom att ge enklare, relevant respons på andras framträdanden i
retoriska termer,
- värderingsförmåga och förhållningssätt genom att kommentera eget arbete med grundläggande retoriska
termer
Delkurs 2: Situationen och sammanhanget, 7,5 hp
- kunskap och förståelse samt färdighet och förmåga genom att tillämpa retoriska modeller och begrepp för att
planera och genomföra muntliga framträdanden i olika genrer för offentliga och professionella sammanhang
- värderingsförmåga och förhållningssätt genom att ge relevant respons på andras framträdanden i retoriska
termer i relation till offentliga och professionella sammanhang,
- värderingsförmåga och förhållningssätt genom att kommentera, analysera och reflektera över eget arbete
utifrån ett praktiskt och ett teoretiskt retoriskt perspektiv
- färdighet och förmåga att analysera olika kommunikationssituationer med utgångspunkt i relevant litteratur.
Undervisning

Undervisningen består av seminarier och föreläsningar med obligatorisk närvaro.
För närmare information hänvisas till kursplaneringen.
Kunskapskontroll och examination

a. Delkurs 1 examineras genom muntliga presentationer och muntliga responsuppgifter samt skriftliga
inlämningsuppgifter.
Delkurs 2 examineras genom muntliga presentationer och muntliga responsuppgifter samt skriftliga
inlämningsuppgifter.
Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.
För närmare information hänvisas till kursplaneringen.
b. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d. För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter samt
uppfyllt närvarokrav om minst 80 % på seminarierna och 50 % på föreläsningarna. Om frånvaron är högre
måste studenten ta igen närvaron vid ett senare kurstillfälle eller gå om aktuell delkurs. Om särskilda skäl
föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge befrielse från skyldigheten att delta i viss
obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift.
Betyget på delkurs 2 är avgörande för slutbetyget på kursen. Om betyget på delkurs 1 avviker två betygssteg
eller mer från betyget på delkurs 2 påverkar det slutbetyget högst ett betygssteg. I undantagsfall kan enskilda
styrkor medge avvikelse från principen att delkurs 1 påverkar slutbetyget, om det annars skulle påverka
negativt. För närmare information hänvisas till betygskriterierna.
e. Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg. Två
examinationstillfällen erbjuds per kurstillfälle. Dessutom erbjuds minst ett examinationstillfälle den termin
som kurstillfälle saknas.
Studerande som fått betyget F eller Fx två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få en annan
examinator utsedd för att bestämma betyg vid nästkommande provtillfälle, om inte särskilda skäl talar emot
det. Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen. Studenter som fått betyg Fx (efter ev.
komplettering) eller F måste gå om kursen.
f. Komplettering av skriftliga inlämningsuppgifter kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt.
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Uppgiften ska lämnas in inom 10 arbetsdagar efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator.
Komplettering av muntliga uppgifter görs efter överenskommelse med examinator.
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 tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till kurssidan på institutionens webbplats www.su.se/svefler. Aktuell
litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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