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KURSPLAN

Konsten att tala II, 7,5 högskolepoäng

Rhetorics in Therory and Practise II, 7,5 credits

Kurskod: LK2K10

Fastställd av: VD 2010-06-01

Gäller fr.o.m.: 2010-08-23

Version: 1

Utbildningsnivå: Grundnivå

Utbildningsområde: Humanistiska området

Ämnesgrupp: RO1

Fördjupning: G1F

Lärandemål
Efter avslutad kurs förväntas den studerande

• ha fördjupade kunskaper i retorikens grundläggande färdigheter

• kunna planera, strukturera och genomföra tal i enlighet med retorikens klassiska genrer, samt att
förstå dess historiska bas

• behärska retorisk argumentationsanalys

• kunna planera och genomföra visuellt väl designade presentationer inför publik

Innehåll
Allmänt
Kursen vänder sig till personer som i sin dagliga verksamhet informerar, engagerar, föreläser eller på annat
sätt vill utveckla sitt agerande framför publik. Kursen fördjupar innehållet i Konsten att tala I.

Kursens innehåll

• Talarens tre plikter i ett modernt perspektiv

• Visuell kommunikation och retorik

• Argument och argumentationsanalys

• Manushantering

• Filmens, textens och bildens retorik

• Mindre projektarbete

Undervisningsformer
Föreläsningar, litteraturseminarier och praktiska övningar i grupp.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
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Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt avslutad kurs Konsten att tala I

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

För att uppnå betyget Godkänd skall studenten uppvisa kunskaper i enlighet med lärandemål redovi-
sade på följande sätt:

• Uppsats/hemtentamen

• Genomförd planering och genomförande av visuellt stödd presentation

• Genomfört litteraturseminarium om retorikens historia

• Genomförd retorisk argumentationsanalys

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
Examinationsmoment Omfattning Betyg

Examination 7.5 hp U/G

Kursvärdering
Kursvärdering sker vid kursens slut i enkätform.

Kurslitteratur
Obligatorisk litteratur

Elmelund Kjeldsen, Jens. (2008). Retorik idag. Introduktion till modern retorikteori. Lund:
Studentlitteratur, 394 sidor.

Renberg, Bo. (2007). Retorikanalys. En introduktion. Lund: Studentlitteratur, 136 sidor.

Cassirer, Peter. (1997). Huvudlinjer i retorikens historia. Lund: Studentlitteratur, 117 sidor.

Reynolds, Garr. (2010). Presentation Zen Design. Simple Design Principles and Techniques to Enhance
Your Presentations. Indianapolis: New Riders, 264 sidor.

Dessutom tillkommer rapporter och kompendier efter examinators anvisningar, max 200 sidor.


