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Kvalitetsrapport avseende enskilda kurser inom Svenska 
språket 

 

 

Inledning 
 

Detta dokument utgör en kvalitetsrapport av de tre enstaka kurser med inriktning mot 
retorik och presentationsteknik som ges inom Svenska språket, utöver de kurser som leder 
fram till examen: Presentationsteknik; Retorik: att skriva och Retorik: att tala. Kurserna är 
snarlika varandra och bygger på samma teoretiska bas, även om inriktningen varierar med 
avseende på skriftlig eller muntlig kommunikation.  
 

 

Retorik: att skriva 
 

Basdata 
 
Kurskod/kursnamn: 738g27, Retorik: att skriva 
Antal högskolepoäng: 7,5 
Nivå: Grundnivå 
Område: Humaniora 
Länk till aktuell kursplan: https://liu.se/studieinfo/kurs/738g27/vt-2019 
Campusförlagd eller distans: Kursen ges både som campusförlagd kurs och som distanskurs. 
Helfart/halvfart/kvartsfart: halvfart 
Särskilda förkunskapskrav utöver grundläggande behörighet: Nej 
Vetenskaplig eller konstnärlig grund: Vetenskaplig 
Någon form av praktik/verksamhetsförlagda moment: Nej 
Planeringstal (senaste fem åren om tillämpligt): 120 

Nyckeltal avseende kalenderåret 2018 
Antal registrerade studenter: 71 (vt) 81 (ht) 
Kursdeltagare samt antal som slutfört kursen med godkänt resultat under året: 115 
 

 
Måluppfyllelse/säkring av resultat 
 
Lärandemålen består i att de studerande ska kunna: 
- redogöra för hur sakprosatexter kan skrivas, konstrueras, granskas och värderas 
- analysera skriven sakprosatext utifrån ett normativt och konstruktivt perspektiv 
- skriva en debattartikel och ett reportage samt kunna göra en textanalys 
- behärska grundläggande normer i svenska skrivregler 
 
Utifrån inledande föreläsningar och kurslitteraturen tränar sig de studerande i att uttrycka sig 
skriftligt i angivna genrer. Kurslitteraturen består av dels obligatorisk, dels valfri, förlagsutgiven 
litteratur som behandlar grundläggande retoriska teorier och hur de praktiskt tillämpas samt svenska 
skrivregler. Arbetet sker i form av en skrivprocess, där de studerande får återkoppling både från 
andra kursdeltagare och från lärare och reviderar och omarbetar sina texter i flera steg. Härigenom 
övar sig studenterna i kamratrespons och textanalys, samtidigt som de blir medvetna om vikten av 
kontext och målgruppsanpassning. Lärandemål och betygskriterier finns specificerade i 
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studieanvisningen och tydliggörs i de inledande föreläsningarna. De utgör dessutom en grund även 
för den kontinuerliga responsen på texterna. På det sättet bildar lärandeaktiviteterna och 
examinationen en helhet. 
 
Av de nationella examensmålen svarar kursen särskilt mot målen att visa förmåga att skriftligt 
redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper och att visa 
kunskap och förståelse inom huvudområdet, nämligen inom delområdet retorik. Det svarar också 
mot målet att kunna genomföra uppgifter inom givna tidsramar. 
 
Utvecklingsområden 
För många studenter är det nytt att tänka teoretiskt omkring talande och skrivande. Vi har därför 
bestämt oss för att göra kopplingen till teorin explicit redan i kursplanen. Efter förslag från studenter 
har vi också bestämt oss för att göra vissa uppgiftsformuleringar mindre specifika, så att vi lämnar 
större utrymme för egna ämnesval. 
 
  
Utformning och genomförande 
 

Kursen bygger helt och hållet på studentaktivitet, enligt givna strukturer och med organiserad 
handledning. Kursen inleds med föreläsningar och inläsning av obligatorisk och självvald 
kurslitteratur, men därefter förutsätter alla lärandeaktiviteter att studenterna är aktiva, både med 
egen textproduktion och med responsgivning. Även examinationen består av båda dessa delar. 
Inspelade föreläsningar görs tillgängliga och kan ses när som helst under kursen.  

För campusutbildningen gäller att personlig återkoppling till studenter sker efter varje uppgift 
muntligt och skriftligt i mindre grupper och det är i det sammanhanget möjligt att ställa frågor direkt 
till läraren. Studenterna får också skriftlig, personlig återkoppling i ett avslutande mejl efter kursens 
slut och har därigenom möjlighet att svara och ge synpunkter. 

För distansutbildningen gäller att studenterna delas in i mindre grupper och ger varandra skriftlig 
återkoppling inom gruppen via Lisam. Lärare är aktiva på Lisam enligt önskemål från gruppen. Grupp-
chatt används för interna frågor och kurs-chatt för frågor och kommentarer som gäller alla studenter. 
Personlig återkoppling till studenter sker däremot via mejl, så att studentens integritet skyddas och 
det är möjligt att ställa frågor direkt till läraren. Studenterna får också personlig återkoppling i ett 
avslutande mejl efter kursens slut och har därigenom möjlighet att svara och ge synpunkter. 

Alla texter lämnas in via Lisam och kontrolleras i Urkund.  

Kursen har en tydlig struktur med en på förhand bestämd tidplan, där examinationen är väl 
integrerad, och där de studerande får regelbunden återkoppling. På så sätt bör det vara möjligt för 
varje student att genomföra kursen inom utsatt tid. 

 

Utvecklingsområden 
Genomströmningen skulle kunna vara bättre. Den har över tid legat på ca 50 % för campuskursen och 
ännu lägre för distanskursen. Detta framgår inte av statistiken ovan, där det istället förefaller som om 
antalet registrerade är lågt i förhållande till antalet platser. Uppenbarligen finns ett antal studenter 
som valt att avregistrera sig eller att hoppa av innan de registrerat sig. Detta är visserligen typiskt för 
den här typen av kurser, men en förbättring skulle vara önskvärd.  Vi avser att arbeta med två 
åtgärder: 
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- att tydliggöra redan före kursstart vilken arbetsinsats som krävs så att de studenter som 

faktiskt börjar kursen är medvetna om detta. 
- att tydligare följa upp de studenter som inte slutför kursen, både för att få bättre kunskap 

om orsakerna till detta och för att kunna erbjuda en möjlighet att slutföra kursen. 

Distanskursen kommer i fortsättningen att ha en egen kurskod för att underlätta uppföljningen. I 
distanskursen avser vi att också försöka bygga en tydligare relation till studenterna med fler 
återkommande informationsbrev och även interaktiva virtuella kursmöten, där även studenternas 
kontakt med varandra kan förstärkas.  

 

Vetenskaplig eller konstnärlig grund 

 
Kursen bygger på vedertagna teorier om retorik och skrivande. Studenternas aktiviteter tar sin 
utgångspunkt i föreläsningar och inläsning av vetenskaplig litteratur. Studenterna blir medvetna om 
relevansen hos retoriska modeller både genom sin egen skriftliga produktion och genom att granska 
andras.  

Utvecklingsområden 
Vi anser att det finns en för den här typen av kurs tydlig och väl fungerande koppling mellan teori och 
praktik och vi vill gärna fortsätta att utveckla detta. 

 
 
Lärarkompetens 
 

Namn Anställning* Akademisk 
grad  

Inst.  Kompetensområde 
med relevans för 
utbildningen  

Eventuell 
professions-
kompetens  

Omfattning 
(del av 

heltid)** 

  Universitets-
adjunkt 

magister IKK Svenska språket ämneslärare i 
svenska 

5% 

  Universitets-
adjunkt 

magister IKK Svenska språket ämneslärare i 
svenska 

5% 

  Universitets-
adjunkt 

Master IKK Master i språk och kultur 5% 

  Universitets-
lektor 

FD IKK Svenska språket 
 

5% 

  Universitets-
adjunkt 

magister IKK Svenska språket ämneslärare i 
svenska 

5% 

  Universitets-
adjunkt 

magister IKK Svenska språket ämneslärare i 
svenska 

5% 

 

 

Vi anser att det finns en väl balanserad lärarkompetens utifrån kursinnehållet.  

Ett utvecklingsområde skulle dock vara att ha fler disputerade föreläsare för att ytterligare förstärka 
forskningsanknytningen.  
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Bildnings- och arbetslivsperspektiv 
 
Arbetsliv: Kursen utgår från behovet av att i arbetslivet kunna uttrycka sig tydligt, korrekt och 
mottagaranpassat. Förutom universitetets föreläsare bjuds någon eller några representanter  från 
näringsliv eller omgivande samhälle in som föredragshållare för att bidra med kompetens. Exempel 
på inbjudna är representanter för kommun, företag, medier eller universitetets forskare. De talar om 
vikten av skriftlig och muntlig kommunikation i respektive sammanhang.  
 
Bildningsperspektivet i kursen säkerställs genom att aktuell forskning och exempel i ämnet jämförs 
med klassisk retorik och tradition i föreläsningar om olika textgenrer och hur skrivande inom dessa 
genrer traditionellt utförs. Föreläsningarna anknyter till texter i vardag och arbetsliv idag, såsom CV, 
debatt och argumentation. 
 
Studenterna från kursen kommer från en rad olika program, från yrkeslivet eller läser fristående 
kurser vilket leder till att olika yrkesspråk kan diskuteras. Studenten får gruppvis utveckla individuella 
och yrkesmässiga färdigheter och förhållningssätt, förmågan att återkoppla muntligt och 
kommunicera skriftligt på svenska. Dessa mål uppfylls eftersom studenterna lär sig kritiskt och 
kreativt tänkande, praktiskt övar dessa färdigheter och ger varandra återkoppling. Teoretiska 
retoriska och språkliga begrepp introduceras och studenterna använder dessa begrepp för att öva 
upp sin skriftliga kommunikation. I kamratresponsen lär sig studenterna ett professionellt 
uppträdande både i opponent- och respondentrollen. 
 
Det förekommer att de texter som produceras i kursen också publiceras i lämpliga tidningar såsom 
Corren och Göteborgsposten. 
 
Utvecklingsområden kan vara att tydligare utforma seminarieuppgifter med koppling till yrkesliv. 
Metoder för hållbar återkoppling kan utvecklas, eftersom studenten bör kunna nyttja och 
återkomma till återkopplingen i ett föränderligt arbetsliv. 
 
 
Studentperspektiv 
 
Studenterna har stor möjlighet att påverka kursinnehållet konkret genom att välja ämnen att skriva 
om inom olika textgenrer. Återkopplingen utgår från deras texter och riktas till deras behov av 
språkutveckling – grammatik, stilistik eller talspråk/skriftspråk i dialog med läraren.  
 
Kursutvärdering: Studenterna gör en skriftlig utvärdering i kusens slut (Evaliuate) och involverade 
lärare tar del av studenternas synpunkter. Studenterna får också personlig återkoppling i ett 
avslutande mejl efter kursens slut och har därigenom möjlighet att svara och ge synpunkter.  
 
Den campusförlagda kursen fick i senaste utvärderingen medelbetyget 3,8. Exempel på 

kommentarer: ”Seminarierna med kamratrespons var väldigt givande”; ”Extern föreläsare var bra”; 

”[jag uppskattade särskilt] [a]tt få uppdaterad och relevant information; ”[jag uppskattade särskilt] 

[a]rbetet med debattartikeln”. 

Distanskursen fick i senaste utvärderingen medelbetyget 4,2. Exempel på kommentarer: 

”Den personliga feedbacken från läraren på varje uppgift har varit väldigt bra och givande”; 

”Jag har uppskattat att man fått feedback på sina arbeten och att hela kursen varit så strukturerad”; 
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”Lärorikt!” ”[Jag uppskattade särskilt att ge] svar på annan elevs debattartikel” ”bra att använda 

konstruktiv kritik, träna oss elever i detta”. 

 
Jämställdhetsperspektiv 
 
Utformning: Manliga och kvinnliga studenter får samma förutsättningar att utvecklas som skribenter. 
I kursens litteraturlista tas hänsyn till att både manliga och kvinnliga författare finns representerade 
och dessa synliggörs genom att förnamnet skrivs ut. I kursen finns både manliga och kvinnliga 
föreläsare.  
Innehåll: Jämställdhet och samhällsfrågor återkommer ofta som en del i kursen. Dels bygger på de 
ämnen som studenterna väljer att skriva om och är inte inbyggt i kursmålen. Dels diskuteras, inte 
minst i samband med begreppet etos, på ett mera allmänt sätt förutsättningar för olika grupper att 
komma till tals, både historiskt och i nutid.  

En utvecklingsmöjlighet som provas nu är att inkludera en obligatorisk text för analys som behandlar 

just detta ämne. 

  



 

LINKÖPINS UNIVERSITET 
IKK / SVENSKA 

2019-09-27 
DNR IKK-2019-00162 

 
6(12) 

 

Retorik: Att tala 
 

Basdata 
Kurskod/kursnamn: 738g26, Retorik: att tala. 

Antal högskolepoäng: 7,5 

Nivå: Grundnivå 

Område: Humaniora 

Länk till aktuell kursplan: https://liu.se/studieinfo/kurs/738g26/vt-2019 

Campusförlagd eller distans: campusförlagd 

Helfart/halvfart/kvartsfart: halvfart 

Särskilda förkunskapskrav utöver grundläggande behörighet: Nej 

Vetenskaplig eller konstnärlig grund: Vetenskaplig 

Någon form av praktik/verksamhetsförlagda moment: Nej 

Planeringstal (senaste fem åren om tillämpligt): 90 

Nyckeltal 
Antal registrerade studenter under helåret: 242 
Kursdeltagare samt antal som slutfört kursen med godkänt resultat under helåret: 191 
 

 
Måluppfyllelse/säkring av resultat 
 
Lärandemålen uttrycker att de studerande ska kunna:  

• Redogöra för retorikens grunder vad gäller talande och olika talgenrer. 

• Kunna återkoppla till varandra på ett professionellt sätt. 

• Uppvisa retorisk förmåga i olika talsituationer inför grupp. 

På liknande sätt som i ”Retorik: att skriva” tränar sig de studerande utifrån inledande föreläsningar 
och kurslitteraturen i att uttrycka sig muntligt i angivna genrer. Kurslitteraturen består av dels 
obligatorisk, dels valfri, förlagsutgiven litteratur som behandlar grundläggande retoriska teorier och 
hur de praktiskt tillämpas. Arbetet sker i form av individuella samt grupp-presentationer. Tanken är 
att studenterna påbörjar en process, där de studerande får återkoppling både från andra 
kursdeltagare och från lärare och reviderar och utmanar sitt sätt planera och genomföra nästa 
uppgift. Härigenom övar sig studenterna i att ge och få kamratrespons samt talanalys, samtidigt som 
de blir medvetna om vikten av kontext och målgruppsanpassning. Lärandemål och betygskriterier 
finns specificerade i studieanvisningen och tydliggörs i de inledande föreläsningarna. De utgör 
dessutom en grund även för den kontinuerliga responsen på presentationerna. På det sättet bildar 
lärandeaktiviteterna och examinationen en helhet. 
 
Av de nationella examensmålen svarar kursen särskilt mot målen att visa förmåga att muntligt 
redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper och att visa 
kunskap och förståelse inom huvudområdet, nämligen inom delområdet retorik. Det svarar också 
mot målet att kunna genomföra uppgifter inom givna tidsramar. 
 
 
Utvecklingsområden 
Vi anser att kursen fungerar bra, men har i arbetet med denna rapport kommit fram till att 
kursmålen skulle kunna förtydligas något. Dels avser vi att lägga till att man ska kunna använda 

https://liu.se/studieinfo/kurs/738g26/vt-2019
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tekniska hjälpmedel som stöd för sina presentationer, dels precisera vad ”retorisk förmåga i olika 
talsituationer” innebär. 
 
Utformning och genomförande 
 
Även denna kurs bygger i väldigt stor utsträckning på studentaktivitet, enligt givna strukturer och 
med organiserad handledning. Kursen inleds med föreläsningar och inläsning av obligatorisk och 
självvald kurslitteratur, men därefter förutsätter alla lärandeaktiviteter att studenterna är aktiva, 
både med egna presentationer och med responsgivning. Även examinationen består av båda dessa 
delar. Inspelade föreläsningar görs tillgängliga via Lisam och kan ses när som helst under kursen.  
Studenterna delas in i mindre grupper, där de genomför sina presentationer och sin kamratrespons. 
Personlig återkoppling till studenter sker efter varje presentation i dessa mindre grupper och det är 
möjligt att ställa frågor direkt till läraren. Studenterna får också skriftlig, personlig återkoppling i ett 
avslutande mejl efter kursens slut och har därigenom möjlighet att svara och ge synpunkter. 

Kursen har en tydlig struktur med en på förhand bestämd tidplan, där examinationen är väl 
integrerad, och där de studerande får regelbunden återkoppling. På så sätt bör det vara möjligt för 
varje student att genomföra kursen inom utsatt tid. 

Kursen består av föreläsningar, seminarier och självstudier. Instruktioner och goda råd om 

presentationer ges via Lisam och i de campusförlagda seminarierna. Föreläsningarna är tydligt 

kopplade till seminarieuppgifter. 

 

Utvecklingsområden  

Genomströmningen är bra, men skulle kanske kunna bli ännu bättre. Den har över tid legat på ca 80 
%. Vi avser att arbeta med två åtgärder: 

o att tydliggöra redan före kursstart vilken arbetsinsats som krävs så att de studenter 
som faktiskt börjar kursen är medvetna om detta. 

o att tydligare följa upp de studenter som inte slutför kursen, både för att få bättre 
kunskap om orsakerna till detta och för att kunna erbjuda en möjlighet att slutföra 
kursen. 

 
Det är en populär kurs och antalet studenter skulle kunna förmodligen kunna ökas ytterligare om 
kursen gjordes mera tids- och ortoberoende. Vi överväger därför att skapa en distanskurs även för 
denna utbildning. 
 

 

 

Vetenskaplig eller konstnärlig grund 
 
Undervisning och återkoppling sker med koppling till vetenskap och forskning inom retorik. 
Studenterna tränas i ett kritiskt förhållningssätt byggt på vetenskaplig grund när de ger varandra 
konstruktiv återkoppling, samt analyserar varandras presentationer. Vid återkopplingen på tal 
används till exempel olika vedertagna mallar och modeller (partesmodellen); retoriska klassiska 
begrepp (ethos, logos, pathos) och moderna tolkningar av dessa modeller (löpsedelstekniken m.m.). 
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Lärarkompetens 

Namn Anställning* Akademisk 
grad  

Institution  Kompetensområde 
med relevans för 
utbildningen  

Eventuell 
professionskom
petens  

Omf. 

  Universitets-
adjunkt; 
doktorand 

magister IKK Svenska språket 
 

11% 

  Bitr. professor  FD IKK Språkvetenskap; 
fonetik; Flerårig 
erfarenhet från 
forskning i 
näringslivet 

 
1% 

  amanuens 
 

IDA Näringsliv/skola Föreläsare: 
näringsliv, skola 

1% 

  Universitets-
adjunkt  

magister IKK Svenska språket ämneslärare 
svenska 

9% 

  Universitets-
adjunkt  

magister IKK Svenska språket; 
språkriktighet; 
mottagar-
anpassning 

språkkonsult 4% 

  Universitets-
adjunkt  

magister IKK Svenska språket ämneslärare 
svenska 

11% 

  bibliotekarie magister Biblioteket Näringsliv/skola biblotekarie 1% 

  Universitets-
adjunkt  

magister IKK Svenska språket ämneslärare 
svenska 

4% 

  Universitet-
sadjunkt 

master IKK Svenska språket 
 

4% 

 
Utöver här angivna, arvoderade, lärare förekommer föredrag från inbjudna gäster som representerar 
näringsliv eller omgivande samhälle.  
 
Lärarkompetensen svarar väl mot kursens behov. Både den vetenskapliga kompetensen och den 
professionskompetens som finns i form av ämneslärare och språkkonsult är viktiga för kursen. 
 
Ett utvecklingsområde skulle ändå kunna bestå i att öka andelen disputerade lärare för att också 
stärka forskningsanknytningen.  
 
 
Bildnings- och arbetslivsperspektiv 
 
Bildningsperspektivet i kursen säkerställs genom att aktuell forskning och exempel i ämnet jämförs 
med klassisk retorik och tradition i föreläsningar om olika talgenrer och hur talande inom dessa 
genrer traditionellt utförs. Föreläsningarna anknyter till texter i vardag och arbetsliv idag, såsom CV, 
debatt och argumentation. 
 

Arbetslivsperspektiv: Aktuella föreläsare från näringsliv, eller omgivande samhälle bjuds in för att 

bidra med kompetens. Exempel på inbjudna är representanter för kommun, företag, medier eller 
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universitetets forskare. De talar om vikten av skriftlig och muntlig kommunikation i respektive 

sammanhang.   

Studenterna från kursen kommer från en rad olika program, från yrkeslivet eller läser fristående 

kurser. Studenterna får utveckla individuella och yrkesmässiga färdigheter och förhållningssätt samt 

förmågan att återkoppla muntligt och kommunicera skriftligt. Dessa mål uppfylls eftersom 

studenterna lär sig kritiskt och kreativt tänkande, praktiskt övar dessa färdigheter och ger varandra 

återkoppling. Teoretiska, retoriska och språkliga begrepp introduceras och studenterna använder 

dessa begrepp vid återkoppling och diskussioner om olika framföranden. I kamratresponsen lär sig 

studenterna ett professionellt uppträdande både i opponent- och respondentrollen. 

Utvecklingsområden kan vara att tydligare utforma seminarieuppgifter med koppling till yrkesliv. 
Metoder för hållbar återkoppling kan utvecklas, eftersom studenten bör kunna nyttja och 
återkomma till återkopplingen i ett föränderligt arbetsliv. 

 

Studentperspektiv 
 
Studentinflytande: Studenterna har stor möjlighet att påverka kursinnehållet konkret genom att 
välja ämnen att tala om samt prova olika sätt att genomföra sina tal under vissa givna förutsättningar 
(tid, genre).   Återkopplingen utgår från deras presentationer och riktas till deras behov av 
språkutveckling – röst, talspråk, uttal, kroppsspråk, i dialog med läraren och övriga i gruppen.  
 
Kursutvärdering: Studenterna har inflytande över kursen genom skriftlig utvärdering i kursens slut 
(Evaluate) och involverade lärare tar del av studenternas synpunkter. Studenterna får också personlig 
återkoppling i ett avslutande mejl efter kursens slut och har därigenom möjlighet att svara och ge 
synpunkter. Kursen får övervägande mycket gott betyg i studentutvärderingar. I senaste 
utvärderingen fick kursen medelbetyget Medelbetyg: 4,2. Studenterna nämner särskilt lärares 
återkoppling, kamratrespons och gruppredovisning samt externa föreläsare. Exempelkommentarer: 
”Superbra med direktfeedback efter genomfört moment. Detta har jag haft väldigt stor nytta av”; 
”[Jag uppskattade särskilt] kamratresponsen”; ” Jag tyckte sista gruppredovisningen var bra för att vi 
fick ta del av mycket litteratur. Feedbacken till var och en var också bra.” 

 

Jämställdhetsperspektiv 
 
Utformning och genomförande: Manliga och kvinnliga studenter får samma förutsättningar att 
utvecklas som talare. I kursen finns både manliga och kvinnliga föreläsare. I kursens litteraturlista tas 
hänsyn till att både manliga och kvinnliga författare finns representerade och dessa synliggörs genom 
att förnamnet skrivs ut. Ett kritiskt förhållningssätt kring hur talare ur olika perspektiv uppfattas av 
målgruppen till exempel beroende på genus introduceras och diskuteras i återkopplingen.   
De studenter som deltar i kursen representerar en mångfald i ålder, yrkesbakgrund, etnisk bakgrund, 

sexuell läggning och funktionsvariation. Det bidrar till diskussioner och ett dynamiskt samtalsklimat. 

Exempel på diskussioner i samband med återkoppling är att förutfattade meningar om röst och 

kroppsspråk ifrågasätts. 
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Presentationsteknik 

 
Basdata 
 
Kurskod/kursnamn: 738g28, Presentationsteknik 
Antal högskolepoäng: 4  
Nivå: Grundnivå 
Område: Humaniora 
Länk till aktuell kursplan: https://liu.se/studieinfo/kurs/738g28/ht-2019#  
Campusförlagd eller distans: campusförlagd 
Helfart/halvfart/kvartsfart: halvfart 
Särskilda förkunskapskrav utöver grundläggande behörighet: Nej 
Vetenskaplig eller konstnärlig grund: Vetenskaplig 
Någon form av praktik/verksamhetsförlagda moment: Nej 
Planeringstal (senaste fem åren om tillämpligt): 30 

Nyckeltal 

Antal registrerade studenter under helåret 2018: 50 

Kursdeltagare samt antal som slutfört kursen med godkänt resultat: 39 

 

Måluppfyllelse/säkring av resultat 
 

Lärandemålen består i att de studerande ska kunna: 

- förbereda och hålla presentationer av olika slag inför grupp, till exempel informerande och 
argumenterande presentationer, utifrån kunskaper om språk, struktur, kroppsspråk, 
röstteknik och kontakt 

- ge konstruktiv respons på andras presentationer 
- använda tekniska hjälpmedel som stöd för presentationer. 

Det finns en tydlig linje mellan lärandemål, lärandeaktiviteter och examination. Inledande föreläsning 

och seminarier syftar direkt till att förbereda får de examinerande uppgifter som sedan följer. Hur 

detta fungerar tydliggörs i studieanvisningarna.  Genom att arbetet sker i flera examinerande 

uppgifter med återkommande återkoppling både från lärare och i form av kamratrespons säkerställs 

att de studenter som klarar kursen också uppfyller målen. 

Av de nationella examensmålen svarar kursen särskilt mot målen att visa förmåga att skriftligt 
redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper samt i 
någon mån mot målet att visa kunskap och förståelse inom huvudområdet (inom delområdet 
retorik). Det svarar också mot målet att kunna genomföra uppgifter inom givna tidsramar. 
 
 
Utformning och genomförande 
 
Även denna kurs bygger på en mycket aktiv roll hos studenterna. Kursen inleds med en förberedande 
föreläsning och ett seminarium med oförberedda övningar, därefter ett seminarium med tillfälle till 
övning samt tre seminarier där olika muntliga presentationer examineras. Två av seminarierna sker i 
mindre grupp medan det sista sker i helklass. Efter varje presentation finns utrymme för talaren, 
deltagarna och läraren att diskutera och ge återkoppling på framförandet. För varje presentation 

https://liu.se/studieinfo/kurs/738g28/ht-2019
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väljs två deltagare som har ett särskilt ansvar för att framföra responsen. Kamratresponsen ingår som 
ett examinerande moment. Kursen har en tydlig struktur, både övningstillfällen och examinationer 
liksom den totala arbetsinsatsen är tydligt definierade, och stoffet är hanterbart, både till omfattning 
och till svårighetsgrad, så att varje student ska ha möjlighet att klara kursen inom planerad tid.  
 
 

Vetenskaplig eller konstnärlig grund 
 
Kursen bygger på vedertagna teorier om retorik och tal. Undervisning och återkoppling bygger på 
detta. Kursen har ingen obligatorisk litteratur men studenterna förutsätts själva välja ut och läsa 
lämpliga delar av den angivna referenslitteraturen. Studenterna ökar sina kunskaper i retorik och sin 
medvetenhet om dess betydelse genom undervisning och återkoppling liksom genom läsningen av 
den självvalda litteraturen.  
 
 
Lärarkompetens 

 
Namn Anställning* Akademisk 

grad  
Institution  Kompetens-

område med 
relevans för 
utbildningen  

Eventuell 
professions-
kompetens  

Omfattning 
(del av heltid) 

  adjunkt magister IKK Svenska språket; 
retorik 

ämneslärare 
svenska 

12 % 

 

Kursen omfattar endast 4 högskolepoäng och undervisas ofta av bara en lärare, vilket måste anses 

vara rimligt för en kurs av så liten omfattning. Läraren har mångårig erfarenhet och besitter den 

kompetens som krävs för uppdraget. 

 

Bildnings- och arbetslivsperspektiv 
 

Kursen syftar till att öka studenternas skicklighet i presentationsteknik så att de är bättre rustade för 

arbetslivets krav på kommunikativa förmågor. Kursinnehållet kan på det sättet direkt nyttiggöras i ett 

kommande yrkesliv. Den lärargrupp som arbetar med retorikkurserna i sin helhet är väl förankrade i 

arbetsliv och skola, med omfattande nätverk, följer utvecklingen noga och är väl medvetna om de 

föränderliga krav som arbetslivet ställer. 

 

Studentperspektiv 
 
Studenterna har möjlighet att påverka kursinnehållet konkret genom att välja ämnen för sina 
presentationer. För två av de sammanlagt tre examinerande presentationerna väljer studenterna ett 
eget ämne inom ett givet område. Studenterna gör en skriftlig utvärdering vid kusens slut (Evaliuate) 
och involverade lärare tar del av studenternas synpunkter. Studenterna får också personlig 
återkoppling i ett avslutande mejl efter kursens slut och har därigenom möjlighet att svara och ge 
synpunkter. Kursen får genomgående gott betyg i studentutvärderingar. 
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Medelbetyg i den senaste utvärderingen: 4,5. Exempelkommentarer: ”[Jag uppskattade] 

att man får feedback hela tiden”;  ”Strukturen av opponeringarna tyckte jag mycket om.” 

 
Jämställdhetsperspektiv 
 
Manliga och kvinnliga studenter får samma förutsättningar att utvecklas som talare. I kursens 
litteraturlista tas hänsyn till att både manliga och kvinnliga författare finns representerade och dessa 
synliggörs genom att förnamnet skrivs ut. Precis som i de tidigare beskrivna kurserna är 
jämställdhetsperspektivet synnerligen relevant och något som behandlas både i kurslitteraturen och 
som kan tematiseras i undervisningen. Manligt och kvinnligt språk liksom ungdomsspråk finns också 
med bland de ämnen som studenterna väljer bland för enskilda presentationer. 


