
KURSPLAN

Kurskod: SAR201

Svenska för ämneslärare: Retorik, 7,5 hp
Swedish for Upper Secondary School Teachers: Rhetoric, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2020-12-07
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller från: V21
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Kursens syftar till att studenten ska fördjupa förmågan att beskriva och analysera retoriska 
processer och uttryckssätt, samt utveckla förmåga att hantera de utmaningar det kan 
innebära att undervisa elever i muntlig framställning.
Efter avslutad kurs ska studenten:

1. kunna beskriva och analysera retoriska uttrycksformer inom olika genrer,
2. visa kunskap om vad talängslan innebär och kunna omsätta kunskapen i 

undervisningsmetoder för att stödja varje elevs behov att kunna hålla muntliga 
framställningar,

3. visa förmåga att tillämpa retoriska arbetsprocesser för egen muntlig framställning,
4. visa förmåga att tillämpa retoriska arbetsprocesser i undervisning,
5. kunna analysera samtal.

Behörighetskrav
Antagen till ämneslärarprogrammet alt. fullgjorda kursfordringar om 45 hp i svenska.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
• Individuell skriftlig hemtentamen (lärandemål 1-5)
• Seminarier med individuellt förberedda uppgifter (lärandemål 2 och 5)
• Workshop (lärandemål 3 och 4)

 
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även 
betygskriterier anges.

Kursens innehåll
Kursen tar upp retoriska processer och uttryckssätt, samt de utmaningar det kan innebära att 
genomföra muntliga framställningar samt att undervisa elever i muntlig framställning. I 
kursinnehållet ingår också samtalsanalys och argumentationsanalys.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska
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Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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