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Grundläggande behörighet.
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Provkod
HP10
HP11
HP12

Benämning
Kommunikation
Grupper och grupprocesser
Ledarskap och hälsa

Högskolepoäng
5
5
5

Kursens innehåll

Kursen består av följande delkurser:
Kommunikation,5 hp
Delkursen behandlar teorier om kommunikation och samtal med särskilt fokus på samtalsledning inom olika
verksamhetsområden. Vid sidan av samtalsövningar introduceras även grundläggande samtalsanalys som
förberedelse för att självständigt genomföra, leda och analysera samtal inom det egna verksamhetsfältet.
Grupper och grupprocesser, 5 hp
Delkursen behandlar teorier och modeller för att analysera olika typer av grupper, deras struktur, utveckling
över tid och sociala processer med betydelse för kommunikation, ledarskap och hälsa. Ett särskilt fokus ligger
på grupper på arbetsplatser och hur ett salutogent perspektiv kan tillämpas för att belysa hälsofrämjande
faktorer.

Ledarskap och hälsa,5 hp
Delkursen behandlar förändringar på individ-, grupp- och organisationsnivå ur ett ledarskaps- och
hälsoperspektiv. Individers och verksamheters utveckling diskuteras med utgångspunkt i ledarskapets
förutsättningar och olika former av maktutövning. Vid sidan av detta behandlas konflikter och
konflikthantering inom olika typer av relationer.
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Förväntade studieresultat

Kommunikation, 5 hp
Efter att ha genomgått delkursen förväntas studenten kunna:
- analysera och kritiskt bedöma kommunikativa situationer från det egna verksamhetsfältet.
Grupper och grupprocesser, 5 hp
Efter att ha genomgått delkursen förväntas studenten kunna:
- analysera och kritiskt bedöma gruppers utveckling och sociala processer ur ett ledarskapsperspektiv.
Ledarskap och hälsa, 5 hp
Efter att ha genomgått delkursen förväntas studenten kunna:
- integrera teorier om kommunikation, grupper, ledarskap och hälsa i analyser av en verksamhet eller ett annat
konkret fall.
Undervisning

Undervisningen sker dels campusförlagd i form av föreläsningar och seminarier, dels på distans med stöd av
lärplattform. För detaljerad information se studiehandledning för kursen.
Kunskapskontroll och examination

Kommunikation,5 hp
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig examinationsuppgift.
Grupper och grupprocesser, 5 hp
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig examinationsuppgift.
Ledarskap och hälsa, 5 hp
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig examinationsuppgift.
För detaljerad information se studiehandledningen för kursen.
Som betyg på kursen används en sjugradig målrelaterad betygsskala.
Godkända betyg (i fallande ordning)
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Underkända betyg
Fx = Underkänd, något mer arbete krävs
F = Underkänd, mycket mer arbete krävs
För godkänt betyg på kursen krävs lägst betygsgraden E.
Kursens betygskriterier presenteras i studiehandledningen.
För betyget F gäller omprov, för Fx ges komplettering inom två veckor efter att kompletteringsuppgift har
meddelats av examinator, därefter gäller omprov.
Examination som inte lämnas in i tid enligt tidsangivelse i studiehandledningen kommer inte att bedömas.
Slutbetyg på kursen sätts på följande sätt:
Bokstavsbetygen på varje delkurs transformeras först till en femstegsskala (A=5p, B=4p, C=3p, D=2p och
E=1p). De tre delkursernas sifferbetyg adderas och summan delas därefter med 3. Det på så sätt erhållna
medeltalet avrundas till närmaste heltal (0,5 och uppåt ger det närmaste högre talet) och transformeras tillbaka
till bokstavsbeteckning som blir slutbetyg på kursen som helhet.
Den som har godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.
En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få
en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det. Framställan härom ska göras till ansvarig
studierektor.
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Övergångsbestämmelser

När en kurs inte längre ges, är upphävd eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång
per termin under en period av tre terminer examineras enligt denna kursplan.
Begränsningar

Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med kursen Kommunikation, ledarskap och hälsa (S1105F, Z1078F,
UE2014).
Övrigt

Kursen ges som fristående kurs.
Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs av examinator i samråd med studierektor och presenteras två månader innan
kursstart på institutionens webbplats.
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