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Beslut

Kursen är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden 2019-09-11 och kursplanen är fastställd av
institutionsstyrelsen vid Institutionen för svenska och flerspråkighet 2019-09-11 och senast reviderad 202011-04.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

15 högskolepoäng från Kommunikatörsprogrammet, kurs 1 med godkänt resultat på delkurserna: Praktisk
språkanalys och Professionellt skrivande 1.
Kursens uppläggning
Provkod
KRTÄ
PRO2
KRTE
RET2

Benämning
Kritiskt tänkande
Professionellt skrivande 2
Kritisk textanalys
Retorik 2

Högskolepoäng
7.5
7.5
7.5
7.5

Kursens innehåll

Kursen ger förutsättningar för en yrkesroll som kritiskt tänkande kommunikatör. Detta dels genom kunskaper
i kritiskt tänkande och textanalys, dels genom fördjupade färdigheter i professionellt skrivande och retorik.
Kursen består av följande delkurser:
Delkurs 1: Kritiskt tänkande, 7,5 hp
Denna delkurs behandlar grunder och färdigheter i kritiskt tänkande. Under delkursen behandlas
grundläggande begrepp och problem inom argumentation och logik såsom sanning, kunskap och rationalitet.
Utifrån praktiska övningar i argumentationsanalys, semantik och källkritik tränas det kritiska tänkandet.
Delkurs 2: Professionellt skrivande 2, 7,5 hp
Delkursen är en fortsättning på Professionellt skrivande 1 och består av skrivuppgifter och anpassning av
texter i kontext, utifrån olika situationer, avsändare och målgrupper. Delkursen ger även kunskaper om
språkbruk och sakprosans utveckling i det svenska arbetslivet. Skrivuppgifter varvas med responsarbete och
reflektion över skrivprocesser och organisationers textproduktion.
Delkurs 3: Kritisk textanalys, 7,5 hp
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På delkursen behandlas perspektiv inom kritisk textanalys som är aktuella inom modern språkvetenskaplig
forskning. Olika metoder för kritisk text- och diskursanalys introduceras. Kursens tyngdpunkt ligger på
tillämpning av kritisk textanalys i samhälleliga domäner som myndighetstexter och politisk diskurs.
Delkurs 4: Retorik 2, 7,5 hp
Delkursen är en fortsättning på Retorik 1 och behandlar berättande från klassisk retorik till modern
storytelling samt påverkan, i olika kanaler och medier. Under kursen varvas skriftliga retoriska analyser med
muntliga retorikövningar.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
Delkurs 1: Kritiskt tänkande, 7,5 hp
- redogöra för centrala begrepp och problem inom kritiskt tänkande.
- utföra argumentationsanalyser
- reflektera kritiskt kring olika arguments styrka i aktuell arbetslivskommunikation.
Delkurs 2: Professionellt skrivande 2, 7,5 hp
- skriva funktionella texter i olika arbetslivsorienterade kontexter
- analysera och bedöma texter utifrån språkbruk och skriftpraxis i det svenska språksamhället
- reflektera över det egna skrivandet samt organisationers textproduktion
Delkurs 3: Kritisk textanalys, 7,5 hp
- använda grundläggande begrepp och metoder inom kritisk textanalys
- analysera multimodala texter språkligt och visuellt
- resonera om texters kritiska potential i samhällskontexten.
Delkurs 4: Retorik 2, 7,5 hp
- planera och framföra muntliga presentationer utifrån arbetslivets kommunikativa utmaningar
- analysera retoriska resurser i muntlig kommunikation utifrån situation och kontext
- reflektera över retorikens utveckling och roll i samhället.
Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Minst 80 % närvaro krävs vid undervisningen i
alla delkurser. I kursen ingår obligatoriska övningsuppgifter.
För detaljerad information hänvisas till respektive delkursplanering.
Kunskapskontroll och examination

a. Delkursen Kritiskt tänkande examineras genom salstentamen och inlämningsuppgifter.
Delkursen Professionellt skrivande 2 examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter samt
reflektionsuppgift.
Delkursen Kritisk textanalys examineras genom hemtentamen.
Delkursen Retorik 2 examineras genom muntliga uppgifter samt en skriftlig inlämningsuppggift.
Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.
För detaljerad information hänvisas till respektive delkursplanering.
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. Meddelade målrelaterade betygskriterier
är bindande.
d. För att få godkänt slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter samt
uppfyllt närvarokrav om minst 80 %. Om särskilda skäl föreligger kan examinator medge befrielse från
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skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning eller fullgörande av obligatoriska uppgifter. Studenten
kan då åläggas en kompensationsuppgift.
Bokstavsbetygen A–E omvandlas till siffrorna 5–1 och sammanräknas till ett medelbetyg där man också
väger in det antal högskolepoäng som respektive del av kurs utgör av hela kursens poängantal. Betyget på
hela kursen sätts således genom ett viktat genomsnitt av kursdelarna. Gängse avrundningsregler tillämpas.
e. För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår som kurstillfälle saknas erbjuds
minst ett examinationstillfälle.
Studerande som fått betyget F eller Fx på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få en
annan examinator utsedd vid nästkommande examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar emot det.
Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen.
Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
f. Möjlighet till komplettering av betyget Fx på examinationsuppgifter med undantag för salstentamen och
inlämningsuppgifter på delkurs 1 och för muntliga uppgifter på delkurs 4 kan medges om studenten ligger
nära gränsen för godkänt. Kompletteringen ska lämnas in inom en vecka efter att kompletteringsbehov har
meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A–E. Vid
godkänd komplettering av brister av förståelsekaraktär – mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i
någon del alltför begränsade resonemang – används betyget E.
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.
Övrigt

Kursen ges endast inom Kommunikatörsprogrammet.
Kurslitteratur

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