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Innehåll
Kursen ger en förståelse för kommunikationens roll i en organisation för att nå strategiska mål. Här behandlas och
problematiseras både informations- och kommunikationsteorier samt strategier för såväl intern som extern kommunikation.
Vidare diskuteras strategisk opinionsbildande kommunikation, kriskommunikation samt informationsjuridik och
informationsetik i organisatoriskt perspektiv. I kursen ges ingångar till hur hållbara kommunikationsstrategier kan utvecklas i
organisationer.
Mål
Efter avklarad kurs ska studenten kunna, med avseende på,
Kunskap och förståelse
1.1 Visa fördjupad kunskap om och förståelse för informations- och kommunikationsbegrepp.
Färdighet och förmåga
2.1 Analysera och kritiskt diskutera teoretiska och praktiska aspekter på organisationers interna och externa kommunikation.
2.2 Kritiskt reflektera kring ledarskap och medarbetarskap i relation till strategisk kommunikation samt relatera dessa
resonemang till den egna professionen.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 Värdera strategier för intern- och externkommunikation i förhållande till hållbar utveckling och andra etiska
förhållningssätt.
Undervisningsformer
Undervisningen i kursen består av
 Föreläsningar
 Seminarier
 Självständiga litteraturstudier
Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Examinationsformer
Kursen examineras genom följande examinationsmoment:
- Inlämningsuppgift 1: skriftlig inlämningsuppgift

Lärandemål 1.1, 2.1, 2.2
Högskolepoäng: 2,5 hp
Betygskala: Underkänt, Godkänt, Väl godkänt
- Inlämningsuppgift 2: skriftlig inlämningsuppgift
Lärandemål 1.1, 2.1, 3.1
Högskolepoäng: 4,0 hp
Betygskala: Underkänt, Godkänt, Väl godkänt
- Seminarium: muntlig uppgift relaterad till inlämningsuppgift 2
Lärandemål 1.1, 2.1, 3.1
Högskolepoäng: 1,0 hp
Betygskala: Underkänt, Godkänt
Seminarier kan ersättas med skriftlig inlämningsuppgift eller muntlig tentamen om studenten underkänts på seminarium eller
inte varit närvarande vid seminarium under kursens gång.
För betyget Godkänd på hel kurs krävs minst godkänt betyg på samtliga moment. För betyget Väl Godkänt krävs dessutom Väl
Godkänt på inlämningsuppgift 2.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Kurslitteraturen är i huvudsak på engelska och svenska.
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Egensökt litteratur tillkommer (ca 30 s.)
Studentinflytande och utvärdering
Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter
ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan
nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar
för att utvärdering enligt ovan genomförs.
Övrigt
Kursen ingår i Magisterprogram i strategisk information och kommunikation (SASIC)

