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Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Estetisk-filosofiska fakulteten, 2009-09-15 och gäller från
höstterminen 2009 vid Karlstads universitet.

Kurskod: IKGA1A
Interkultur I, 15.0 hp
(Intercultural Communication I, 15.0 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Successiv fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)

Undervisningsspråk
Svenska

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.

Huvudområde

Lärandemål

Kursens syfte är att studenterna skall utveckla sin förmåga att förstå andra kulturer och förbättra
kommunikationen med människor med olik bakgrund.

Efter avslutad kurs skall studenten:
- kunna redogöra för grundläggande termer, begrepp och teorier inom interkulturell kommunikation,
- ge en överblick över ämnets utveckling och tvärvetenskapliga anknytningar i dagens samhälle,
- förklara sambandet mellan kultur, identitet, verbal och icke-verbal kommunikation, värderingar samt
tolkningar av dessa,
- visa teoretisk förståelse för de mekanismer och processer som samspelar i interkulturella
kommunikationssammanhang,
- tillämpa metoder att förstå interkulturella företeelser,
- kunna visa sin kulturella medvetenhet i en kulturanalys.

Kursens huvudsakliga innehåll

Undervisningen sker i form av föreläsningar och gruppdiskussioner.

Kursen innehåller:
- identifiera vad som formar människors värderingar och beteenden i olika kulturer samt sambandet mellan
kultur, språk och värderingar,
- diskussion om kulturell medvetenhet samt den egna identiteten,
- grundläggande begrepp och teorier inom det interkulturella fältet,
- genomgång av olika strategier för att underlätta mötet mellan olika kulturer,
- genomförande av en egen kulturanalys.



Kurslitteratur och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

Examinationen sker i form av skriftliga och muntliga individuella redovisningar samt deltagande i seminarium.

Betyg

Kursen bedöms enligt betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

Kvalitetsuppföljning

Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen. Dess
främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av underlagen för
granskningen, och inhämtas med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner.
Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis

Kursbevis erhålls på begäran av studenten.

Övrigt

Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.

Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.

Kursen IKGA1A får ej samtidigt med kursen IKUL10 eller IKGA10 ingå i examen.

Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.
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