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Behörighet och tillträde 
Behörig till kursen är den som har antagits till SMI:s logonomprogram. 

Lärandemål 
Studenten skall efter genomgången kurs kunna 
- förstå och hantera interaktion i muntlig kommunikation 
- utforma och utföra intresseväckande muntliga presentationer för olika målgrupper, 

situationer och sammanhang 
- använda tekniska hjälpmedel på ett relevant sätt 
- interpretera, samt med röst och kropp konstnärligt gestalta olika genrer såsom prosa, 

lyrik, drama och muntligt berättande 
- utifrån teorier och egna erfarenheter beskriva, analysera och tolka litterär text. 

Kursinnehåll  
De olika momenten relaterar till varandra så att studenten utvecklar en fördjupad 
kunskap gällande röstens kommunikativa, gestaltande och konstnärliga uttryck i olika 
sammanhang. 
Kursen är uppdelad i två delkurser. Inom kursen behandlas följande innehåll: 
 
A) Muntlig framställning 1 (12,5 hp) behandlar följande moment: 
● Kommunikationsteorier 
● Skapa pedagogiskt strukturerade presentationer 
● Hålla föredrag och självpresentation 
● Para- och extralingvistiska signaler vid presentation 
● Arbete med tekniska hjälpmedel för presentationsteknik 
● Teorier om talängslan 
● Läsa lyrik 
● Läsa vers 
● Den gestaltande rösten 
● Litteraturhistoria eller Teaterhistoria (momenten varvas och ges vartannat år) 

 
B) Muntlig framställning 2 (10 hp) behandlar följande moment: 
● Muntligt berättande 
● Att läsa prosa 
● Den gestaltande rösten – dramatik 
● Att läsa lyrik, prosa, vers – fördjupning 
● Teaterhistoria eller Litteraturhistoria (momenten varvas och ges vartannat år) 
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Genomförande 
Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av föreläsningar, seminarier, workshops 
och grupparbete. 
Studentens närvaro och aktiva deltagande i kursens genomförande krävs för 
examination. Frånvaro kan i förekommande fall kompenseras med kompletterande 
uppgifter i samråd mellan kursansvarig och student. 

Examination 
Examination sker genom förelagda uppgifter som redovisas skriftligt, muntligt och/eller 
i annan gestaltande form enligt gällande instruktioner.  
Kursen skall examineras senast tre år efter att studenten genomgått kursen. 

Betyg 
Godkänd, Underkänd. 

Appendix 
Studiehandledning, examinationsinstruktion och aktuell kurslitteratur delges av 
kursledaren senast vid kursstart. 


