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Svenska
G2F - Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Beslut

Kursen är fastställd av institutionsstyrelsen vid Institutionen för svenska och flerspråkighet 2020-11-04 och
senast reviderad 2021-09-01.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kommunikatörsprogrammet, kurs 1, 30 hp Kommunikatörsprogrammet, kurs 2, 30 hp samt 15 hp från
Kommunikatörsprogrammet, kurs 3 inklusive godkänt resultat på delkursen Svensk politik och
organisationsteori.
Kursens uppläggning
Provkod
MEDI
KRKO
FLER
KOPL

Benämning
Medielandskapet
Kriskommunikation
Flerspråkighet
Kommunikationsplanering

Högskolepoäng
7.5
7.5
7.5
7.5

Kursens innehåll

Kursen har fokus på kommunikation i det moderna medielandskapet. Utifrån grundläggande medievetenskap
samt fördjupade kunskaper i flerspråkighet, kriskommunikation och kommunikationsplanering förbereds
studenterna för praktiska kommunikationsuppgifter inför praktiktermin och framtida yrkesroll.
Kursen består av följande delkurser:
Delkurs 1: Medielandskapet, 7,5 hp
Delkursen behandlar såväl traditionella medier som sociala mediers framväxt och funktioner främst i det
svenska medielandskapet. I delkursen diskuteras också medierätt, mediekritik, medieanalys och
mediepåverkan både ur ett individuellt, organisatoriskt och samhälleligt perspektiv.
Delkurs 2: Kriskommunikation, 7,5 hp
Utifrån ett samhällsperspektiv och med utgångspunkt i modeller för kommunikativa strategier behandlar
denna delkurs teorier och praktiska verktyg, som används för att förstå och hantera såväl samhällskriser som
organisatoriska kriser. Retorisk analys, sociosemiotisk språkanalys, med särskilt fokus på legitimeringsanalys,
utgör utgångspunkter för analyser av fallstudier, vilka ger kunskaper och förståelse för grundläggande
kriskommunikationsarbete.
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Delkurs 3: Flerspråkighet, 7,5 hp
Kursen ger fördjupad kunskap om Sverige som flerspråkigt samhälle med fokus på kommunikation i
arbetslivet ur ett flerspråkighetsperspektiv. I kursen behandlas sociolingvistisk forskning kring flerspråkiga
arbetsplatser och begrepp och metoder för att studera flerspråkig kommunikation diskuteras. Kursen berör
även översättning och tolkning i arbetslivssammanhang.
Delkurs 4: Kommunikationsplanering, 7,5 hp
Kursen behandlar kommunikationsplanering i teori och praktik. Planeringens funktion och metod för olika
typer av organisationer och arbetsplatser analyseras och diskutera. Kursen ger även färdigheter i att planera,
genomföra och utvärdera kommunikationsinsatser utifrån organisatoriska mål.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
Delkurs 1: Medielandskapet, 7,5 hp
- beskriva det samtida mediesamhället med fokus på samspelet mellan traditionella och nya medier
- översiktligt beskriva rättsliga och etiska ramar för samtida medier
- analysera och motivera medieval utifrån organisationers verksamhetsidé och mål
- reflektera kring kommunikationens förändrade förutsättningar i det nya medielandskapet.
Delkurs 2: Kriskommunikation, 7,5 hp
- förklara och diskutera samspelet mellan olika medier, samhälle och organisationer under en kris
- redogöra för resultat, metoder och teorier inom kriskommunikationsforskning
- analysera krishantering utifrån språkvetenskapliga och retoriska teorier och begrepp.
Delkurs 3: Flerspråkighet, 7,5 hp
- redogöra för framväxten av Sverige som ett flerspråkigt samhälle
- redogöra för centrala begrepp, teorier och resultat inom forskning om flerspråkighet samt diskutera deras
relevans för kommunikation i arbetslivet
- resonera kring olika synsätt på kommunikation i arbetslivet ur ett flerspråkighetsperspektiv.
Delkurs 4: Kommunikationsplanering, 7,5 hp
- redogöra för kommunikationens ramverk och planeringsverktyg i olika typer av organisationer
- diskutera kommunikationsplanering i relation till organisationens mål och utmaningar
- planera kommunikationsinsatser inför en specifik aktivitet och verksamhetens mål.
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.
Kunskapskontroll och examination

a. Delkursen Medielandskapet examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och en gruppuppgift.
Delkursen Kriskommunikation examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och en muntlig uppgift.
Delkursen Flerspråkighet examineras genom hemtentamen.
Delkursen Kommunikationsplanering examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, en muntlig
gruppuppgift samt reflektionsuppgift.
Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.
För mer detaljerad information hänvisas till respektive delkursplanering.
b. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier
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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 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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