
YH-KURSPLAN
Interkulturell kommunikation, 25 yrkeshögskolepoäng
 

Intercultural Communication, 25 HVE credit points 

 

Syfte

Den studerande ska få kunskap om modeller och teorier kring samtal och kommunikation ur ett

interkulturellt perspektiv samt specialiserade kunskaper om olika modeller för samtal kopplat till

yrkesrollen.

Kursen bidrar helt eller delvis till följande övergripande mål: 3, 4, 5, 7 och 8.
 

Läranderesultat 

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:
 

Kunskaper

· samtalsmetodik och kommunikationsprocesser

· grunderna i samtalstekniken Motiverande Intervjuer (MI)

· förhållningssätt i samtalssituationer

· KASAM (känsla av sammanhang)

· olika konversationsstrategier från ett interkulturellt perspektiv
 

Färdigheter

· att under samtal använda adekvata metoder och modeller

· att arbeta för att stärka den enskildes känsla av sammanhang

· att urskilja och diskutera strategier för att hantera främlingsrädsla

· att beskriva samhälleliga kulturraster och analysera dem utifrån ett interkulturellt perspektiv
 

Kompetenser

· att kommunicera och bemöta individen utifrån ett interkulturellt perspektiv
 

Innehåll 
• Samtalsmetodik
• MI
• KASAM
• Samtalsstrategier utifrån ett interkulturellt perspektiv
 

Undervisningsformer 

Undervisningar i form av föreläsningar och gruppdiskussioner via länk.
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Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Svenska 2 alternativt Svenska som andraspråk 2,

Samhällskunskap 1b samt minst ett års yrkeserfarenhet på heltid, från arbete med människor

från olika kulturer, inom utbildnings- och arbetsmarknadssektorerna eller motsvarande

kunskaper.
 

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).
 
Kursens slutbetyg baseras på en sammanvägning av resultaten i samtliga examinationsmoment.
 

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:

1  Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.
 

Betygskriterier

- För betyget Godkänt ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens

läranderesultat.

- För betyget Väl godkänt ska den studerande utöver kraven för godkänt självständigt kunna göra

analyser och reflektioner utifrån ett mångkulturellt perspektiv samt motivera sina

ställningstaganden.
 

Kurslitteratur

Meddelas i god tid före kursstart.

Examinationsmoment Omfattning Betyg

Seminarium (grupp) 5 yhp IG/G

Inlämingsuppgift (enskild) 5 yhp IG/G

Tentamen1 15 yhp IG/G/VG
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