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Mål
Efter avslutad kurs skall de studerande kunna:
l
l
l

urskilja retoriska drag i skriftliga och muntliga texter,
tillämpa retoriska principer i tal och skrift,
använda språket effektivt i tal och skrift.

Innehåll
Kursen innehåller fyra huvudmoment:
l
l
l
l

retorikens historia och moderna tillämpning
retoriken som teori och som praktik
analys av muntliga, skriftliga och multimodala genrer
praktiska övningar i att tala och skriva retoriskt.

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar, övningar och seminarier. När kursen ges på
campus sker undervisningen till största delen vid fysiska möten. När kursen ges på
distans sker undervisningen med stöd av en webbaserad lärplattform och via
videokonferens.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl
godkänd meddelas skriftligen vid kursstart.
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Delkursen examineras med muntliga och skriftliga prov.
Studerande som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges möjlighet till
omexamination i enlighet med universitetets lokala regler.

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. Kursvärderingen arkiveras enligt institutionens
bestämmelser.
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