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Denna kursplan är fastställd av institutionsstyrelsen vid Institutionen för svenska och flerspråkighet 2020-0401 och senast reviderad 2021-05-05.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kommunikatörsprogrammet, kurs 1, 30 hp samt 15 hp från Kommunikatörsprogrammet, kurs 2, 30 hp
inklusive godkänt resultat på delkursen Kritiskt tänkande.
Kursens uppläggning
Provkod
SPOL
PRO3
KANA
PEDA

Benämning
Svensk politik och organisationsteori
Professionellt skrivande 3
Kommunikationsanalys
Pedagogik för vuxna

Högskolepoäng
7.5
7.5
7.5
7.5

Kursens innehåll

Kursen placerar kommunikatörsyrket i en samhällelig kontext. Detta genom grundläggande kunskaper i
samhällsvetenskap, organisationsteori, teorier och färdigheter i kommunikationsanalys, samt pedagogiska
verktyg och strategiskt professionellt skrivande.
Kursen består av följande delkurser:
Delkurs 1: Svensk politik och organisationsteori, 7,5 hp
Denna delkurs ger grundläggande kunskaper om svensk politik och organisationsteori. Delkursen ger en
övergripande orientering om svensk politik och olika organisationsformer i ett demokratiskt system. Med
statsvetenskap och organisationsteori som grund utvecklas förståelsen för samhällssystem och olika
organisationsformer och deras respektive betydelse för språk och kommunikation.
Delkurs 2: Professionellt skrivande 3, 7,5 hp
Under denna delkurs, som är en fortsättning på Professionellt skrivande 2, tränas det strategiska skrivandet
utifrån organisationers kommunikativa behov. Kunskaper om text i kontext, dramaturgi och narrativ teori
praktiseras i skrivövningar som varvas med reflektioner över språkets inverkan på organisationskultur och
samhällsutveckling.
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Delkurs 3: Kommunikationsanalys, 7,5 hp
Denna delkurs tar upp olika former av analyser som är en förutsättning för kommunikatörsarbete. Delkursen
ger övergripande kunskaper i målgruppsanalys och omvärldsanalys samt kunskaper om olika kvalitativa och
kvantitativa metoder. Under delkursen genomförs även en mindre, kommunikativ undersökning.
Delkurs 4: Pedagogik för vuxna, 7,5 hp
Denna delkurs ger en översikt över pedagogiska teorier om vuxnas lärande och lärande organisationer. Under
kursen ges kunskaper och färdigheter i att planera, genomföra, följa upp och anpassa utbildning till olika
organisationer, situationer och mål.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
Delkurs 1: Svensk politik och organisationsteori, 7,5 hp
- redogöra för de institutionella grunddragen i det svenska politiska systemet samt hur detta system har
förändrats över tid med tillämpning av centrala statsvetenskapliga begrepp och teorier på händelser, processer
och institutioner i svensk politik,
- redogöra för och förklara olika typer av organisationer och former för organisering med tillämpning av
organisationsteoretiska begrepp i det svenska systemet.
Delkurs 2: Professionellt skrivande 3, 7,5 hp
- redogöra för centrala begrepp inom dramaturgi och narrativ teori,
- skriva professionella och funktionella texter utifrån organisationers utmaningar,
- reflektera över språkets inverkan på individens och organisationers utveckling.
Delkurs 3: Kommunikationsanalys, 7,5 hp
- visa kunskap och förståelse för olika former av kommunikationsanalyser, samt argumentera för olika
tillämpningsområden,
- genomföra en mindre, kommunikativ undersökning.
Delkurs 4, Pedagogik för vuxna, 7,5 hp
- redogöra för olika teorier om vuxnas lärande,
- kunna relatera lärande till pedagogisk teori och beprövad erfarenhet,
- planera, genomföra och utvärdera en pedagogisk insats.
Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Minst 80 % närvaro krävs vid undervisningen i
alla delkurser. I kursen ingår obligatoriska uppgifter.
För mer detaljerad information hänvisas till respektive delkursplanering. Delkursplaneringen finns tillgänglig
senast en månad före kursstart.
Kunskapskontroll och examination

a. Delkursen Svensk politik och organisationsteori examineras genom en salstentamen och en skriftlig
inlämningsuppgift.
Delkursen Professionellt skrivande 3 examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter samt
reflektionsuppgift.
Delkursen Kommunikationsanalys examineras genom en muntlig gruppuppgift, en skriftlig rapport samt en
skriftlig inlämningsuppgift.
Delkursen Pedagogik för vuxna examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och en muntlig
gruppuppgift.
Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.
För mer detaljerad information hänvisas till respektive delkursplanering. Delkursplaneringen finns tillgänglig
senast en månad före kursstart.
b. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
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Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier
är bindande.
d. För att få godkänt slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter samt
uppfyllt närvarokrav om minst 80 %. Om särskilda skäl föreligger kan examinator medge befrielse från
skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning eller fullgörande av obligatoriska uppgifter. Studenten
kan då åläggas en kompensationsuppgift.
Bokstavsbetygen A–E omvandlas till siffrorna 5–1 och sammanräknas till ett medelbetyg där man också
väger in det antal högskolepoäng som respektive del av kurs utgör av hela kursens poängantal. Betyget på
hela kursen sätts således genom ett viktat genomsnitt av kursdelarna. Gängse avrundningsregler tillämpas.
e. För varje kurstillfälle ska i normalfallet minst tre examinationstillfällen erbjudas inom ett år. Det läsår som
kurstillfälle saknas erbjuds minst ett examinationstillfälle.
Studerande som fått betyget F eller Fx på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få en
annan examinator utsedd vid nästkommande examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar emot det.
Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen.
Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
f. Möjlighet till komplettering av betyget Fx på examinationsuppgifter med undantag för salstentamen och
inlämningsuppgifter på delkurs 1 och för muntliga uppgifter på delkurs 3 och 4 kan medges om studenten
ligger nära gränsen för godkänt. Kompletteringen ska lämnas in inom en vecka efter att kompletteringsbehov
har meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A–E. Vid
godkänd komplettering av brister av förståelsekaraktär – mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i
någon del alltför begränsade resonemang – används betyget E.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Övrigt

Kursen ges endast inom Kommunikatörsprogrammet.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till på kurssidan på institutionens webbplats www.su.se/svefler.
Litteraturlistan finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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