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Retorik i tal, text och genrer

Lektion

Tid/plats

Innehåll

Att läsa

1

tors 5 dec
kl. 13–16
Lokal: F414

– Introduktion
– Konsten att tala
– Olika typer av tal

Hellspong kap. 1, 2,
5–10

2

tis 10 dec
kl. 10–12 +
13–16
Lokal: F414

3

fre 13 dec
kl. 10–12 +
13–16
Lokal: F506

4

tors 19 dec
kl. 13–15
Lokal: F414

5

6

ons 8 jan
kl. 10–12
Lokal: F414

tis 14 jan
kl. 13–16
Lokal: F412

– Taluppgift 1. Hyllningstal
– Retorikens kärna: konsten att
övertyga

– Taluppgift 2: Presentation av ett
kapitel ur Språkriktighetsboken
Konsten att skriva
– Språkriktighet
– Inför skrivuppgift 1.
– Inför skrivuppgift 4.

Hellspong kap. 14
Hellspong övn kap. 14,
34
Hellspong kap. 11–13

Språkriktighetsboken
(kap. Inledning)
Strömquist kap. 1–10

Seminarium
– Skrivuppgift 1. Recension
– Inför skrivuppgift 2.

Seminarium
– Skrivuppgift 2. Mottagaranpassad
information
– Inför skrivuppgift 3.
Seminarium
– Skrivuppgift 3. Debattartikel
– Skrivuppgift 4. Utvärdering
– Avslutning

Hellspong övn. kap. 8

Examination: löpande muntliga och skriftliga uppgifter:
1 Hyllningstal (ca 3 min.).
2. Presentation av ett kapitel ur Språkriktighetsboken (ca 3 min.)
3. Skriftlig recension (ca 1-2 sidor)
4. Skriftlig mottagaranpassad information (ca 1-2 sidor)
5. Skriftlig debattartikel (ca 2 sidor)
6. Skriftlig utvärdering av ett av dina egna verk utifrån retorikens teoribildning
(ca 2-3 sidor)

Instruktioner för skriftliga uppgifter och responsgruppsverksamhet:
När det gäller de skriftliga uppgifterna kommer ni att läsa och kommentera varandras texter i
en responsgrupp under arbetets gång. Textförfattaren får därmed möjlighet att utveckla sin
text utifrån den respons som framkommer, innan texten lämnas in i en slutgiltig version till
läraren för bedömning. Responsgruppens kommunikation sker via lärplattformen Blackboard
(diskussionforumet). Där lägger varje författare ut en första version av texten för
kommentarer från responsgruppen och sedan också den bearbetade slutgiltiga versionen av
texten som alla i gruppen läser och förbereder kommenterar på inför seminariet. För att få
godkänt på kursen krävs, förutom de egna texterna, inlagda kommentarer i Blackboard på den
första versionen av samtliga övriga texter i gruppen samt aktivt deltagande vid
diskussionsseminarierna. Ni kommer själva överens inom gruppen om vilket datum och
vilken tid den första versionen av texterna ska läggas ut respektive kommenteras. Den
slutgiltiga textversionen ska dock alltid läggas ut senast kl. 12.00 dagen före textseminariet.
Texterna diskuteras också vid ett särskilt textseminarium. Författaren får då berätta hur hon
eller han utvecklat sin text, övriga i gruppen får ge respons på textens förändring och
slutresultat och läraren tillägger individuella kommentarer till varje författare. Under
seminarierna görs dessutom generella genomgångar till hela gruppen om språkriktighet,
skrivtips och saker att tänka på.
Några förslag på saker som man kan kommentera inom responsgruppen är:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vad i texten fungerar bra? Vad i texten kan utvecklas?
Vilken personlig stil har författaren?
Har texten anpassats efter syfte, genre, kanal och mottagare?
Har språket en lämplig stilnivå?
Hur fungerar rubriker, struktur, styckeindelning, inledning, avslutning?
Saknas något i texten?
Är något svårt att förstå?
Är något inkorrekt?

