
Kurs: IAK318 Historia och teori 5: Retorik. 1,5 högskolepoäng (1 veckas studier). 

Kursansvarig lärare: Christian Björk 

 Medverkande lärare: Christian Björk, Anders Nord (gästföreläsare)Erika Geiger 
Ohlin (gästföreläsare) 

 Allmänt: Jag, Christian Björk, välkomnar er till den inledande kursen under 
höstterminen 2020, Historia och teori 5: Retorik. 1,5 högskolepoäng (1 veckas 
studier). Undervisade lärare är alltså jag, samt två gästföreläsare med erfarenhet av 
att presentera designprojekt i yrkeslivet av att presentera projekt under en 
utbildning/examensprojekt. 

Här i länken hittar ni en course plan! (Länkar till en externa sida.)  (Länkar till en 
externa sida.)Det ska bli så trevligt att ses igen. Jag ser så mycket fram emot denna 
höst, vilket blir den femte terminen i er utbildning, en innehållsrik höst, med flera 
intressanta kurser varav Retorikkursen är den inledande. Läs om kursen och 
schemat nedan och tveka inte att höra av dig om det finns frågor. Varmt välkomna !  

Nedan ser ni preliminärt kursinnehåll och schema som kan komma att ändras de 
närmsta dagarna. Vad som främst kan komma att ändras är datum i schemat för 
övningen "Triangulering" som nu är schemalagt under 2 dagar men kan komma att 
bli schemalagt under en dag, torsdag eller fredag. Schemat kommer snart komma in i 
er kalender.   

Lärandemål: Som framkommer i kursplanen finns flera lärandemål och under denna 
veckolånga kurs får ni teoretisk och praktisk kunskap i ämnet 
retorik/presentationsteknik. Genom att varva teoretiska genomgångar med praktiska 
övningar ska studenten ges möjlighet att tillskansa sig kunskaper om presentationer; 
att presentera projektidéer och arbeten/designprocesser/designförslag inför en 
grupp. Efter avslutad kurs ska studenten: 

- visa grundläggande kunskaper i praktisk retorik 

- använda olika metoder för att förmedla ett budskap 

- kunna presentera sig, sina idéer och sin kompetens inför en specificerad målgrupp 
eller publik på ett professionellt sätt 

- reflektera över sitt lärande 

  

Kurskrav: Närvaro, aktivt deltagande i såväl seminarier som i 
trianguleringsövningen, ”UPPGIFT 1”. Se vidare om textinlämning under ”UPPGIFT 
2” 

UPPGIFT 1: "Triangulering": Triangulering/manus nedan är underlag för 
presentation/peer-group-samtal. Du kommer under en kort och kreativ övning 
framföra en presentation  inför dina klasskamrater. (se Tidsramar och Manus nedan). 
Syftet är att stärka din förmåga av att tala inför grupp, att öva på argumentera på ett 
logiskt sätt och få feed-back på kvalitéter och aspekter som kan förtydligas. 

MANUS och TIDSRAMAR ""Triangulering" 
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TIDSRAMAR: Varje presentation/peer-group-samtal tar totalt ca 40 minuter, varav 
den inledande individuella presenationen är 10-15 minuter. 1/3 del av klassen 
medverkar i varje presentation/peer-group-samtal.  

MANUS:  (för "triangulering" ) 

 - DEL 1: 10-15 minuter: person 1, ägaren presenterar 
projekt/designprocess/designförlag. (se nedan om vilket slags projekt som kan 
presenteras) Person 2, intervjuaren, ställer respektfullt och ödmjukt öppna frågor för 
att hålla igång och stödja ”ägarens” redogörelse. Person 3 (och ev 4), sekreteraren, 
säger ingenting (!) utan antecknar samt håller reda på tiden. 

  - DEL 2: 10 minuter: ägaren vänder sig med ryggen mot de övriga, är tyst (!) och för 
anteckningar om det som sägs samt håller reda på 
tiden. Intervjuaren och sekreteraren (sekreterarna) diskuterar ägarens 
projekt/designprocess/designförlaget och möjliga sätt att se på/tolka/förstå 
presentationen. Vad ser de som ägaren inte ser? Finns det aspekter som kan 
förtydligas? Finns det aspekter som var extra intressanta? Finns det aspekter i 
projektet där ägaren skulle kunna inspireras/ta lärdom av andra designprojekt? Finns 
det aspekter kring material, skalor, volymer, formspråk, gestaltning som var 
tydliga/otydliga? Finns det aspekter kring kontexter, rumslig gestaltning, möjliga 
användare mm som var tydligt/otydligt?     

 - DEL 3: 10 minuter: Ägaren vänder sig om och diskuterar/sammanfattar tillsammans 
med intervjuaren och sekreteraren det som framkommit. Ägaren presenterar därefter 
en eller flera tanke, baserad på feedback, om hur den kan gå vidare för att kunna 
förtydliga presentationen.  

 - DEL 4 : max 5 minuter: ev Lärare ger feed-back 
till ägaren, intervjuaren och sekreteraren.  

 VILKET SLAGS PROJEKT KAN DU PRESENTERA UNDER 
PRESENTATIONEN/PEER-GROUP-SAMTAL: Du kan välja ett redan utfört 
skolprojekt, eller ett annat projekt du utfört i din konstnärliga praktik. Du väljer 
således ett designdrivet projekt som du har genomfört eller ett som du planerar 
att genomföra. Du kan också (om du inte vill presentera något om ditt eget 
formskapade) presentera ett specifikt föremål, en miljö eller annat som är 
kommunicerat med design. Ett viktigt lärandemål är du ska lära sig att presentera 
designprojekt samt att beskriva och diskuterar detta i ett vidare sammanhang. Det 
kan vara politik och värderingar, tekniska och ekonomi, historia samtid mm som fått 
effekter på designprocessen/materialval/gestalningsaspekter/val av kontext/möjliga 
användare/brukare etc.  

  

NÄR FÖRBEREDER DU DIN PRESENTATION ? Du förbereder din presentation 
under tiderna med "självstudier" i schemat. 

  

UPPGIFT 2: 

Skriv 1-2 A4 sida text (teckenstorlek 12 med 1.5 radavstånd. Det räcker alltså med 1 
A4 sida text, men du kan också skriva 2 A4.   



Använd följande 3 rubriker. 

VARFÖR SKA INREDNINGSARKITEKTER/MÖBELFORMGIVARE BEHÖVA 
KUNNA PRESENTERA DESIGNPROJEKT? 

Under denna rubrik skriver du 1/3-2/3 A4 sida text, självreflektivt och begrunda temat 
varför inredningsarkitekter/möbelformgivare ska behöva kunna presentera 
designprojekt? 

INSIKTER OCH ERFARENHETER FRÅN TRIANGULERINGSÖVNINGEN. 

Under denna rubrik skriver du 1/3-2/3 A4 sida text, självreflektivt om insikter och 
erfarenheter från trianguleringsövningen. Du har både presenterat och fått feed-back 
och kanske gav detta insikter om hur projekt både kan 
presenteras/uppfattas/kritiseras. 

SJÄLVREFLEKTIONER – HUR KAN JAG UTVECKLA MINA RETORISKA 
FÖRMÅGOR.  

Under denna rubrik skriver du 1/3-2/3 A4 sida text, självreflektivt om aspekter som du 
kan utveckla under läsåret 2020/21. Det kan handla om att förbereda dina 
presentationer, strukturera dem och/eller annat du reflekterat kring under veckan. 
Skriv gärna vilka strategier du kan använda för att utvecklas som retoriker.        

När skriver du denna text: fredagen den 4 sep.   

Examination 

Det finns flera former för bedömning:  Som student förväntas du vara aktiv under de 
tillfällen som ges under föreläsningar.  Se vidare under UPPGIFT 1 där du både ska 
presentera och delta i presentation/peer-group-samtalen  (som presentatör, 
intervjuare och sekreterare.) Se vidare under UPPGIFT 2, textinlämning.   

Betygskriterier: 

Som betyg används godkänd eller Icke godkänd. 

 


