HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN

KT2107, Ickeverbal kommunikation, 7,5 högskolepoäng
Nonverbal communication, 7.5 higher education credits
Avancerad nivå/Second Cycle
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2010-10-21 att gälla från och med 2011-09-01.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

2. Inplacering
Kursens ingår som obligatorisk delkurs på termin 3 i Kommunikatörsprogrammet som leder till magistereller masterexamen. Kursen kan också läsas som fristående kurs på avancerad nivå och ingå i en generell
examen, samt i förekommande fall erbjudas som uppdragsutbildning.
Huvudområde
Fördjupning
Kommunikation med inriktning mot myndigheter och A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå
offentlig förvaltning
som förkunskapskrav

3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs Kandidatexamen om 180 hp eller motsvarande, samt Sv B och En A. Därutöver
krävs två terminers studier på Kommunikatörsprogrammet eller motsvarande kunskaper som förvärvats
genom andra kurser eller relevant yrkeserfarenhet.

4. Innehåll
Kursen tar upp och behandlar ickeverbal kommunikation både teoretiskt och praktiskt. Den kommunikativa
miljön, förutsättningar för ickeverbal kommunikation, prosodi, kroppsspråk, gester, ansiktsuttryck,
blickkontakt, kroppskontakt behandlas. Även interkulturella aspekter behandlas samt ickeverbal
kommunikation vid funktionshinder. Kursen innehåller också ett moment om kommunikation i bilder. Kursen
har en stor del laborativa moment som analyser av video, transkription och kodning, multimodal perception,
och också inspelning och analys av egen ickeverbal kommunikation. Kursen behandlar även metoder för
kodning av ickeverbal kommunikation samt analys av animerade interaktiva agenter.
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5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• muntligt och skriftligt redogöra för ickeverbal kommunikation i allmänhet och speciellt i olika
professionella situationer
• redovisa kunskaper om tvärkulturell ickeverbal kommunikation
• redovisa kunskaper om ickeverbal kommunikation hos personer med funktionsnedsättningar
• redogöra för kunskaper om kommunikation med bilder
• kritiskt diskutera frågeställningar inom kunskapsområdet med hjälp av gängse terminologi
Färdighet och förmåga
• analysera ickeverbal kommunikation hos olika personer i olika situationer
• utföra viss transkription och kodning av ickeverbal interaktion
• ge råd om förändringar i ickeverbal kommunikation
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• identifiera och värdera olika problem i ickeverbal kommunikation på ett vetenskapligt sätt
• söka, sammanställa information och på ett självständigt och kritiskt sätt värdera denna, samt kunna
förmedla resultatet i muntlig och skriftlig form

6. Litteratur
Litteratur till kursen kommer att fastställas senast åtta veckor innan kursstart.

7. Former för bedömning
Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, övningar och laborationer.
Obligatorisk närvaro kan gälla för vissa kursmoment (i synnerhet laborationer och seminarier). När så är
fallet anges detta i det kursschema som de studerande får vid kursstart.
Kursen examineras genom inlämnande av övningsuppgifter, presentationer vid seminarier, deltagande i
laborationer samt en enskilt större skrivuppgift.
Student äger rätt till byte av examinator efter att ha underkänts två gånger på samma examination, om det är
praktiskt möjligt. En sådan begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig.
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar bör studenten garanteras tillgång till minst
tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt av
kursens tidigare uppläggning.
Student har rätt till byte av examinator, om det är praktiskt möjligt, efter att ha underkänts två gånger på
samma examination. En sådan begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig.

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).

9. Kursvärdering
Kursvärdering genomförs elektroniskt via digital lärplattform, där de medverkande studenterna deltar
anonymt. Resultatet och eventuella förändringar i kursens upplägg förmedlas via lärplattformen både till de
studenter som genomförde värderingen och till de studenter som skall påbörja kursen.
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10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.

