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Kursrapport
Retorik 1, 7,5 hp, vt –10, gr A
Om kursen
Fristående kurs
Antal studenter: 15 studenter slutförde kursen
Kursledare: Ulf Petersson
Grundnivå
Kurskod: KS131F
Inledning
Kursen värderades av studenterna i slutet av kursen. Värderingen skrevs individuellt och
lämnades in till läraren.
Studentvärdering
13 studenter lämnade in en kursvärdering.
Studentvärderingen ger som resultat att studenterna tycker att kursen väl uppfyller de mål som
finns uppsatta för kursen. Såväl arbetsformer som examinationsformerna upplevs av
studenterna som positiva. Studenterna menar att examinationsformerna med momentan
responsgivning från såväl medstudenter som från lärare varit mycket positiv och lärorik. Dock
är åsikterna om kurslitteraturen lite varierande. Några tycker att litteraturen är bra, medan
många menar att den obligatoriska kurslitteraturen är svår och gammaldags.
Samtidigt har en fortlöpande kommunikation om kursens upplägg förts med studenterna, där
deras uppfattningar har fått styra utformandet av undervisning och responsgivning.
Lärarvärdering
Kursen har genomförts i två separata grupper, varav detta är en värdering av den ena gruppen
(A-gruppen). Vid kursstarten bestod gruppen av cirka 25 studenter, men när det blev dags för
den första examinationen minskade gruppstorleken till 15. Detta fenomen är inte nytt, utan är
legio vid varje Retorikkurs. Det framgår dock av kursvärderingen att samtliga studenter menar
att läraren varit kunnig, positiv och humoristisk. Illustrationerna av retoriska situationer med
hjälp av filmklipp upplevdes positivt. Också analys av ett känt tal upplevdes som stärkande
och klargörande.

Förslag inför kommande kurs
Filmillustrationer och analys av ett känt tal är något som upplevts så pass positivt av
studenterna att det bör finnas med också i fortsättningen. Kontinuerlig planering och
värdering i form av muntlig kommunikation med studenterna är också att rekommendera.
Dock behöver man fundera över om det inte finns någon kurslitteratur som framstår som mer
modern än den nuvarande kurslitteraturen.

Kursrapport
Retorik 1, 7,5 hp, vt 10, gr B
Om kursen
Fristående kurs
Antal studenter: 16 studenter slutförde kursen
Kursledare: Gunnel Stjernfeldt
Grundnivå
Kurskod: KS131F
Inledning
Deltagarna värderade kursen skriftligt och individuellt i slutet av kursen.
Studentvärdering
15 deltagare lämnade in en kursvärdering.
Deltagarnas värdering av kursen visar att den väl uppfyllt kursplanens mål. Upplägget och
arbetsformerna upplevs som kreativa och omväxlande och examinationsformerna som relevanta
och givande. Speciellt uppskattas responsen från övriga deltagare och från läraren. Huvudboken
upplevs överlag som lämplig för kursen – om än något torr - och den valbara litteraturen har
kompletterat huvudboken på ett positivt sätt.
Lärarvärdering
Grupp B bestod från början av cirka 25 studenter, ett antal som minskade till 16 i samband med
att det var dags för första examinationen. Av kursvärderingen kan man dra slutsatsen att
deltagarna är nöjda med kursen och uppskattar upplägget (som de också haft tillfälle att påverka
under kursens gång), variationen i övningarna och arbetet med olika typer av tal samt med
examinationerna. Framför allt har deltagarna upplevt att de utvecklats i förmågan att hantera olika
retoriska situationer och förmågan att analysera sådana.
Förslag inför kommande kurs
Tillfälle att diskutera den respons som övriga deltagare ger hade uppskattats av deltagarna och
borde ges om tiden så medger. Listan på valbar litteratur bör uppdateras även fortsättningsvis och
en del äldre förslag bör tas bort.

