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Förkunskaper
Grundläggande behörighet.

Mål
Efter genomgången kurs skall de studerande kunna:
l
l
l

redogöra för teorier och vedertagen terminologi om interpersonell kommunikation
redogöra för vedertagen kunskap om kommunikationsfärdigheter
identifiera, redogöra för och med hjälp av kommunikationsvetenskap analysera
utmaningar i samband med interpersonell kommunikation.

Innehåll
Kursen introducerar grundläggande aspekter om kommunikation mellan människor med
ett särskilt fokus på kommunikation mellan två personer. Under kursen förvärvar de
studerande grundläggande kunskaper om grunder och villkor för interpersonell
kommunikation. Kursen rymmer perspektiv på interpersonell kommunikation samt
vedertagen kunskap om kommunikationsprocessen.

Undervisningsformer
Kursen ges på distans via en lärplattform. Där finns skriftligt informationsmaterial om
kursens upplägg och ramar och där erbjuds även kortare inspelningar samt
kommunikationsmöjlighet med kursansvarig, lärare och de studerande. Överlag ställs
stora krav på självständigt arbete från den studerandes sida i kursens moment, t ex vad
gäller inläsning av kurslitteratur och vid framställning av examinationsuppgifterna.

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F.
För betygen AE ska kursens mål vara uppnådda. Betygskriterier meddelas skriftligen
vid kursstart.
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För betygen AE ska kursens mål vara uppnådda. Betygskriterier meddelas skriftligen
vid kursstart.
Kursen examineras med individuella skriftliga inlämningsuppgifter.
Studerande som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges möjlighet till
omexamination i enlighet med universitetets lokala regler.
Betyget A utgör det högsta betygssteget, resterande betyg följer i fallande ordning där
betyget E utgör det lägsta betygssteget för att vara godkänd. Betyget F innebär att
studentens prestationer bedöms som underkända. Fx är ingen betygsgrad och används
endast då en student tillåts komplettera sin examination. För studerande som erhållit
betyget F vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyad prövning i nära anslutning till
ordinarie prov.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt. Kursvärderingen arkiveras enligt institutionens
bestämmelser.
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