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Kursplan

Svenska i tal och samtal

Kurskod: S1GB03
Kursens benämning: Svenska i tal och samtal

Swedish in Speech and Conversation
Högskolepoäng: 7.5
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv
fördjupning:

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
(G1F)

Huvudområde:
SVE (Svenska språket)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2016-02-19 och gäller
från höstterminen 2016 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Svenska, 1-30 hp eller motsvarande.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. redogöra för hur verbal kommunikation samspelar med paralingvistisk kommunikation såsom
prosodi och kroppsspråk samt diskutera hur detta samspel ser ut i olika exempel på muntlig
kommunikation,
2. analysera spontana samtal och debatter utifrån samtalsanalytiska och retoriska perspektiv,
3. tillämpa den retoriska arbetsprocessen genom planering och framförande av ett argumenterande tal,
4. ge respons på medstudenters argumenterande tal (innehåll och framförande) och
5. använda retoriska begrepp som verktyg i en utförlig och nyanserad analys av ett offentligt hållet tal.

Innehåll
I kursen behandlas svenska språket i talad form, både det spontanta samtalet och det förberedda talet.
Studenten ska tillgodogöra sig en retorisk kompetens för både analys av andras tal och samtal och för
egna muntliga presentationer.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Mål 1 examineras genom individuell inlämningsuppgift samt muntlig diskussion i grupp.
Mål 2 examineras genom individuell inlämningsuppgift.
Mål 3 examineras genom individuell inlämningsuppgift (text och inspelning).



Mål 4 examineras genom skriftlig eller muntlig diskussion i grupp.
Mål 5 examineras genom individuell inlämningsuppgift.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.
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