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Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
l
l

redogöra för kroppsspråkets betydelse vid muntlig framställning
muntligt framföra en enklare text där grunderna i presentationsteknik tillämpas

Innehåll
Övningar med inriktning mot att våga prata inför en publik. I kursen arbetar vi med
kroppsspråket och avspänningsövningar. Vi omsätter litteraturens teorier i praktiska
övningar. Vi övar muntlig framställning.

Undervisningsformer
Undervisningen består av seminarier, föreläsningar och övningar kring muntlig
presentation. Workshops med arbete kring kroppsspråk. Övningar och workshops är
obligatoriska. Datum för obligatoriska moment framgår av schemat.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.
Kursen examineras genom ett aktivt deltagande i kursen samt en muntlig presentation.
Betyget Godkänd utgör det högsta betygssteget. Betyget Underkänd innebär att
studentens prestationer bedömts som underkända. Betygskriterier för UGskalan
kommuniceras skriftligt till studenten senast i samband med kurs/delkursstart, liksom
hur sammanvägning och viktning av betyg på enskilda examinerande moment till slutligt
kursbetyg sker. Grunden för betyg avgörs av studentens måluppfyllelse.
Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och examination på
grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet. Studenter som ligger nära gränsen
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för godkänt betyg på rapporter kan få komplettera efter examinators anvisningar och
tidsangivelse för att uppnå godkänt resultat.
Om universitetet beslutat att en student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av
funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten
genomför provet på ett alternativt sätt.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt.
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