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Kursbeskrivning i Retorik

Ädellabb
Vecka 9 2019

Obligatorisk/valbar

Kursen är obligatorisk

Högskolepoäng

1,5 (1 veckas studier)

Lärandemål

Kursen ska ge teoretisk och praktisk kunskap i ämnet
retorik/presentationsteknik. Genom att varva teoretiska
genomgångar med många praktiska övningar ska studenten
ges möjlighet att tillskansa sig den kunskapen. Studenten
ska på ett personligt sätt kunna presentera sig själv, sina
idéer och arbeten inför en större eller mindre grupp. Vidare
ska studenten känna sig bekväm i diskussions- och debattsammanhang och på så vis bli ansvarstagande vad gäller
den personliga utvecklingen, samtidigt som demokratin
stärks. Varje student ska få veta vad han eller hon är bra på
och vad som kan förbättras.

Innehåll

Inventering av studentens erfarenhet av att tala inför grupp –
vad hen är bra på, vad hen tycker är svårt. Korta kreativa
övningar framförda inför klassen. Hur börjar man en
presentation? Hur slutar man? Hur förbereder man sig?
Lokalens roll och lyssnarens betydelse för presentationen.
Vikten av att framträda förberett och konsten att tala
spontant. Hur skapar man närvaro?
Övningar i att argumentera på ett logiskt sätt. Röstövningar för att lära känna sin röst och stärka den. Genomgång av grundläggande retoriska- och stilistiska begrepp.
Icke-verbal kommunikation. Individuella och kulturella
mönster – retoriken i ett globalt perspektiv.
Retoriken i ett genusperspektiv.

Litteratur (referens)

”How to be Brilliant at Public Speaking” av Sarah LloydHughes (Pearson Education Limited, 2011), ˮBildens retorik”
av Brigitte Mral och Henrik Olinder (Norstedts, 2011),
”Praktisk retorik” av Göran Hägg (Wahlström & Widstrand,
1998), ” Retorik idag” av Göran Hägg (Wahlström &
Widstrand, 2002)

Former för
bedömning

Studenterna förväntas vara aktiva på lektionerna samt delta i
slutredovisningen.

Betyg

Som betyg används godkänd eller Icke godkänd.
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Schema:
Måndag 25 feb. 9–16 i S8
Tisdag 26 feb. 9–16 i S7
Onsdag 27 feb. 9–12 i S7
Torsdag eget arbete
Fredag 1 mars 9–16. i S7
Loffe Palmgren
loffe.palmgren@tele2.se

