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KURSPLAN
Behörighet och tillträde

Behörig till kursen är den som har antagits till SMI:s logonomprogram.
Lärandemål

Studenten skall efter genomgången kurs kunna
- diskutera, granska och värdera olika kommunikativa perspektiv som ingår i det
logonomiska arbetet
- identifiera vad ett tydligt ledarskap kan innebära utifrån kommunikativa perspektiv
- analysera och beskriva kroppens och röstens signalers betydelse i muntlig
kommunikation
- förmedla, stödja och vägleda i hur röst och agerande påverkar ledarskap och hur
ledarskapet kan förändras beroende på ledarens kommunikativa agerande
- förmedla, stödja och vägleda genom kommunikativa begrepp och
konflikthanteringsmodeller
Kursinnehåll

I kursen utvecklar studenten kommunikativa, didaktiska och metodiska verktyg för att
kunna stödja utvecklingen av ett gott ledarskap i olika typer av ledarroller.
Kursen behandlar följande moment:
• Olika ledarskapsmodeller – ledaren som kommunikativ förebild
• Kommunikationsteorier
• Samtalsmetodik, övningar och rollspel
• Kommunikations- och konflikthanteringsmodeller
• Att lyssna och ge feedback
• Drama som kommunikativt verktyg
• Betydelse av paralingvistiska signaler och deras funktion i muntlig
kommunikation
• Kommunikation som ett inkluderande arbetssätt
Genomförande

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av föreläsningar, seminarier och
workshops.
Studentens närvaro och aktiva deltagande i kursens genomförande krävs för
examination. Frånvaro kan i förekommande fall kompenseras med kompletterande
uppgifter i samråd mellan kursansvarig och student.
Examination

Examination sker genom förelagda uppgifter som redovisas skriftligt, muntligt och/eller
i gestaltande form enligt gällande instruktioner.
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Kursen skall examineras senast tre år efter att studenten genomgått kursen.
Betyg

Godkänd, Underkänd.
Appendix

Studiehandledning, examinationsinstruktion och aktuell kurslitteratur samt information
om hur kursvärdering ska gå till, delges av kursledaren senast vid kursstart.
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