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Kursens innehåll:  

Delkurs 1 tar upp frågor om framgångsrik kommunikation - mening och handling i ett 

kommunikationsteoretiskt perspektiv. I delkursen ingår att praktisera och analysera 

professionell kommunikation samt upparbeta förståelse för konflikter utifrån relationella 

perspektiv och empatiorienterade aspekter. 

 

Seminarieplan 

Datum Innehåll 

4/9 
13.00-16.00 

Kommunikation, en introduktion 
• Villkor, kännetecken, förmågor och funktioner väsentliga för 

mellanmänsklig kommunikation 

• Det goda samtalet – framgångsrik kommunikation 

Litteratur som kommer att behandlas: 
• Buber (2011) 

• Eksvärd (2014) 

5/9 
10.00-16.00 

Kommunikativa villkor för praktisk professionsutövning  
• Relationell pedagogik. Professionella samtal 

• Lyssna – Tala 

Litteratur som kommer att behandlas: 
• Buber (2011) 

• Aspelin (2015) 

9/10 
13.00-16.00 

Känslor, samtal och empati 
• Känslors betydelse för kommunikation 

• Examination: muntlig redovisning av praktikuppgift  
 

Litteratur som kommer att behandlas: 
• Nilsson & Waldemarsson (2016) 
• Jordan (2015) kap.5-6.   

10/10 
10.00-12.00 

Empati 
• Definitioner av empati 

• Att utveckla en empatisk förmåga 

Litteratur som kommer att behandlas: 
• Bohlin, Håkansson & Eklund (2013). Kapitel 2, 3, 5, 8, 10 och 12.  
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Reflektionsbok 
Gör en reflektionsbok just för denna kurs och just för dig. ”Ställ in dig på kursen”. För egna 

anteckningar om allt som berör kursen, stort som smått. Skriv i den som i en loggbok där du 

tar upp det du är med om (som har med kursens innehåll att göra) som t.ex. möten av olika 

slag, samtal, tankar kring litteraturen du läser, lektionerna på campus, konflikter du berörs av, 

tips på litteratur du kommer i kontakt med, filmer du ser, bilder som dyker upp, dikter du 

fastnar för osv.  Det är inget du kommer att lämna in men det kan vara värdefullt som 

underlag för examinationerna. Det är också ett sätt att bevara det som är viktigt just för dig i 

den här kursen också efter kursens slut.  

 

Examinationsuppgifter  

Praktikuppgift 1. Att analysera ett samtal 
Välj ut en samtalssituation i din vardag. Det kan vara ett yrkesrelaterat samtal, ett 

studiesamtal eller ett samtal du är med i på fritiden, (inte telefonsamtal). Samtalet kan ledas av 

dig eller av någon annan. Du kan vara deltagare och/eller observatör. I den valda situationen 

ska du granska kommunikationen utifrån väsentliga aspekter av kommunikation. Vad ser du 

för konflikter? Förslag på aspekter/frågor: 

 

a. Förberedelser och villkor för samtal: Finns syfte, intentioner med samtalet? Vilka 

var inblandade i samtalet? Hur har förutsättningarna för samtalet sett ut – planerat, 

strukturerat, spontant, på vilket sätt? Har de som berörts av samtalets konsekvenser och 

innehåll rätt och möjligheter att delta i det? Har deltagarna rätt och möjligheter att 

påverka agendan? Har deltagarna relevant kunskap för att förstå (eller besluta) temat i 

samtalet? Ges tillräckligt med tid i relation till temat i samtalet? Har deltagarna getts 

möjlighet att informera sig om temat för samtal? Konflikter? 

b. Processens karaktär i samtalet: Förstår deltagarna varandra och i så fall, hur 

undersöker de att de förstår varandra och hur avgör du att de förstår? Hur ser relationen 

mellan deltagarna ut – statusförhållanden? Samverkar deltagarna frivilligt genom att ta 

varandra på allvar eller brukas tvång, hot, belöningar, förlöjliganden eller andra 

härskartekniker? Hur är ordet fördelat? Hur lyssnar deltagarna på varandra? 

Respekterar deltagarna varandras bidrag och självbilder? Visas tolerans mot 

oliktänkande? Får någon/några inte komma in i samtalet? 

c. Samtalets resultat: Kan deltagarna enas? Kompromisser? Accepterar och respekterar 

deltagarna oenighet? Är de i konflikt? Behöver deltagarna enas? Samtalas om 

konsekvenser och beslut för framtida handlingar?  

d. Vad har du lärt dig, fått syn på? 

 

Skriv stödanteckningar så att du är beredd att muntligt redovisa dina erfarenheter vid 

campusträff 2 (fredag 9/10). Om du inte kan närvara vid träffen ska uppgiften redovisas 

skriftligt. Svara på frågorna och skriv ca 2 sidor. Inlämning i Athena.  

 

Uppgiften innebär att studenten:  

• enskilt och i grupp utvecklar förmågan att granska karaktären på samtal. 
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Hemtenta: Kommunikation 
Hemtentan för delkurs 1 innehåller tre frågor och ska omfatta ca sex A4-sidor, två sidor per 

fråga. Inlämningsdatum är 2/11 på Athena. Använd textstorlek 12 punkter, enkelt radavstånd 

och var konsekvent i ditt sätt att redovisa referenser. 

 
 

Skrivuppgift 1 

Utgå från det samtal du valde som praktikuppgift. (Om du inte fick ut det du ville av det 

samtalet kan du välja ett annat samtal.) När du läser litteraturen har du detta samtal i fokus 

samt vad som är intressant och relevant för just dig i andra sammanhang och situationer.  

Gör en analys av det valda samtalet med fokus på kommunikation där du väljer ut 

kommunikationsmodell och praktiska kommunikationstekniker som belyser just ditt samtal. 

Du kan titta på verbal och icke verbal kommunikation, hur samtalet strukturerats, olika 

samtalstekniker, hur frågor ställs, din roll i samtalet, din självinsikt osv. Var tydlig i hur du 

tänker i ditt urval i texten och hur du använder dig av kunskaper från böckerna i din analys. 

Ta också med vad som skulle kunna göras/tänkas annorlunda om samtalet hade varit 

optimalt? Fick du syn på något du inte tidigare tänkt på?  

Litteratur att använda för att genomföra skrivuppgift 1 är:  

Jordan, Thomas (2015) Konflikthantering i arbetslivet – förstå, hantera och förebygg. Malmö: 

Gleerups förlag (Kap 5 och 6) (59 s.) 

 

Nilsson, Björn & Waldemarsson, Anna-Karin (2016) Kommunikation: samspel mellan 

människor. Lund: Studentlitteratur. (165 s.) 

 

Skrivuppgift 2 

Att vara vänlig och omtänksam är positiva egenskaper för den som i sin yrkesprofession 

möter människor. Ett professionellt bemötande kräver mer än att bara vara snäll. I boken 

Empati: teoretiska perspektiv får du expertis på området. När du läser boken, var uppmärksam 

på vad som händer med dig, vilka tankar, känslor och funderingar som väcks. Vad blir du 

intresserad av, vad är nytt för dig, vad blir du uttråkad av, glad åt, irriterad på, arg över, 

förvirrad av, förundrad över, nyfiken på osv? Hitta ett system och markera i texten på något 

sätt när den berör dig. ”För ett resonemang med boken”.   

Skrivuppgift 2a: Skriv en text utifrån dina anteckningar om boken och försök att hitta 

eventuella mönster i dina iakttagelser. Använd dig av referenser från boken för att 

exemplifiera. 

Skrivuppgift 2b: Utgå från egen erfarenhet och välj ut och beskriv två professionella 

situationer du varit del i, en med en icke empatisk person och en med en empatisk. Använd 

dig av boken för att klargöra ditt resonemang. Vilka är, enligt din mening, de mest relevanta 

hindren för empatisk kommunikation?  
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Litteratur att använda för att genomföra skrivuppgift 2 är:  

Bohlin, Henrik, Håkansson, Jakob & Eklund Jodi Halpern (2013) Empati: teoretiska och 

praktiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur. (303 s.) Kapitel 2, 3, 5, 8, 10 och 12. 

Skrivuppgift 3  
Sociala relationer betecknar den gemensamma värld som t.ex. lärare och elever eller chefen 

och de anställda har att verka i när de är tillsammans. Lärarens, chefens uppgift eller 

förhållningssätt beskrivs i termer av ansvar inom och för relationen.  Lyckade möten mellan 

människor bygger på ömsesidigt förtroende. Det förutsätter att personerna är relationellt 

kompetenta. I boken Inga prestationer utan relationer beskriver Aspelin hur genuina 

relationer förverkligas i olika pedagogiska situationer och också vad som motverkar att detta 

sker.  

Skrivuppgift 3a: Hur ser du på att bygga relationer i den verksamhet du befinner dig i. Välj 

ut något eller några exempel från ditt yrkesliv? Beskriv och använd referenser från litteraturen 

för att diskutera och analysera dina exempel.  

Skrivuppgift 3b: Du har läst Eksvärds Snacka snyggt och Bubers Det mellanmänskliga. De 

två författarna beskriver olika ideal av samtalskonst. I vilka sammanhang och situationer 

passar det Buberska respektive det Eksvärdska samtalet? Ge exempel!   

Litteratur att använda för att genomföra skrivuppgift 3 är:  

Eksvärd, Elaine. (2014) Snacka snyggt: den stora boken om modern retorik. Stockholm: 

Nordstedts (287 s.) 

Nordstedts. Aspelin, Jonas (2015) Inga prestationer utan relationer. Malmö: Gleerups (130 

s.) 

Buber, Martin (1990, 2011) Det mellanmänskliga. Ludvika: Dualis (75 s.) 

 

Förväntade studieresultat 

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: 

- analysera villkor, kännetecken, förmågor och funktioner väsentliga för mellanmänsklig 

kommunikation, samt det praktiska professionsutövandets specifika kommunikativa villkor,  

 

- praktiskt tillämpa begrepp som empati, mening och handlingsberedskap i konflikter i 

relation till det egna yrkesutövandet. 
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Kommunikation och konfliktförståelse (CH204F) - Betygskriterier 

 

Delkurs 1: 

 

A  Texten innehåller en problematiserande diskussion av kursens bärande aspekter 

och begrepp. Kvalificerade frågor ställs till litteraturen genom kritisk granskning 

av villkor, kännetecken, förmågor och funktioner för mellanmänsklig 

kommunikation samt en kreativ och självständig analys av hur empati och 

sociala relationer påverkar kommunikation. 

 

B Texten innehåller en problematiserande diskussion av kursens bärande aspekter 

och begrepp. Kvalificerade frågor ställs till litteraturen genom kritisk granskning 

av villkor, kännetecken, förmågor och funktioner för mellanmänsklig 

kommunikation samt prövande och självständig analys av av hur empati och 

sociala relationer påverkar kommunikation. 

C  Texten innehåller korrekta redogörelser för kursens bärande aspekter och 

begrepp. Litteraturen bearbetas genom användning och jämförelser mellan 

kusens olika texter och genom kritisk granskning av villkor, kännetecken, 

förmågor och funktioner för mellanmänsklig kommunikation samt utvecklad 

analys av hur empati och sociala relationer påverkar kommunikation. 

 

D  Texten innehåller korrekta redogörelser för kursens bärande aspekter och 

begrepp. Litteraturen bearbetas och används för klart underbyggda tolkningar 

och kritisk granskning av villkor, kännetecken, förmågor och funktioner för 

mellanmänsklig kommunikation samt analys av hur empati och sociala 

relationer påverkar kommunikation. 

E  Texten innehåller i stort sett korrekta redogörelser för kursens bärande aspekter 

och begrepp. Litteraturen bearbetas och används för i viss mån underbyggda 

tolkningar och kritisk granskning av villkor, kännetecken, förmågor och 

funktioner för mellanmänsklig kommunikation samt hur empati och sociala 

relationer påverkar kommunikation. 

___________________________________________________________________________ 

Fx  Texten har låg relevans för kursens innehåll och är bristfälligt underbyggnad.  

 

F  Texten uppfyller inte alls kriteriet för E. Texten är inte löst enligt 

uppgiftsformuleringen och saknar relevant innehåll för momentet. 

 

 


