
 

 

PLANUTKAST 

Kommunikasjon 
I emnet Kommunikasjon inngår språkene norsk og engelsk. Læringsutbyttebeskrivelsene er 

ikke låst til enten norsk eller engelsk, med unntak av beskrivelsen som omhandler engelske 

faguttrykk. 

Arbeidsgruppen har valgt å bygge inn det yrkesrettede aspektet i selve 

læringsutbyttebeskrivelsene og ikke i emnenavnet, på samme måte som det er gjort for 

eksempel i emnet Realfag. Derfor ønsker vi å endre emnenavnet fra Yrkesrettet 

kommunikasjon til bare Kommunikasjon.  

Utvidet tekstbegrep: Der det i studieplanen blir brukt ordet “tekst”, gjelder det et bredt utvalg 

tekster. Disse kan for eksempel være muntlige, skriftlige, bilder, video og lyd. Når ordet 

“språk” benyttes, omhandler det både muntlige, skriftlige og non-verbale 

kommunikasjonsformer. 

Arbeidslivskultur/kulturidentitet: Arbeidsgruppen tar utgangspunkt i et vidt kulturbegrep der 

det tas hensyn til at det er mange forskjellige kulturer som møtes i yrkeslivet. På 

arbeidsplassen møtes mennesker med forskjellig kjønn/kjønnsidentitet, religion, språk og 

etnisk bakgrunn, og som representant for bedriften vil en komme i kontakt med nasjonale og 

internasjonale aktører som omgås annerledes både sosialt og profesjonelt. 

Fagspråk: Arbeidsgruppen fant det hensiktsmessig å unngå bruk av eget fagspråk i 

læringsutbyttebeskrivelsene slik at de skal kunne forstås av alle mottakere. Likevel har vi 

valgt å beholde begrepet retorikk (kunsten å overbevise) siden det står så sentralt innen 

kommunikasjon og da studenter under 26 år allerede er kjent med retoriske begreper fra 

ungdomsskole og videregående skole. 

FNs bærekraftsmål: Arbeidsgruppen har tatt hensyn til bærekraftsmålene, og selv om de ikke 

er nevnt spesielt i læringsutbyttebeskrivelsene er de likevel en del av grunnlaget. Vi har 

særlig sett på mål 4, som går på å sikre “inkluderende, rettferdig og god utdanning og 

fremme muligheter for livslang læring for alle”. Det har også vært naturlig å arbeide mot å nå 

mål 5 som omhandler likestilling mellom kjønnene. Mål 16 ønsker å fremme «fredelige og 

inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling”, og dette forutsetter god 

kommunikasjon. 

 

Læringsutbytte 

 
Kunnskaper  
 
Studenten  

• har kunnskap om grunnleggende kommunikasjonsteori 

• kjenner til hvilken betydning kulturidentitet har for samarbeid og kommunikasjon på 
arbeidsplassen 

• har kunnskap om engelske faguttrykk som anvendes innenfor eget fagområde 

• har kunnskap om sentrale retoriske begreper og virkemidler 

• har kunnskap om kildebruk etter standard for høyere utdanning 

• kjenner til vanlige digitale verktøy for kildehenvisning, dokumentasjon, 
tekstproduksjon, deling, presentasjon og møter 

• har kjennskap til prinsipper for tekstorganisering og –produksjon 



 

 

• har kunnskap om hva som kjennetegner en problemstilling og hvordan svare på 
denne 
 

 
Ferdigheter  
 
Studenten  

• kan reflektere over møter mellom forskjellige arbeidslivskulturer 

• kan bruke relevante begreper for å analysere egen og andres tekst 

• kan reflektere over og revidere tekster 

• kan reflektere over hvordan retorikk benyttes 

• kan bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer 

• kan innhente informasjon fra ulike kilder og bruke den kritisk, hensiktsmessig og 
etterrettelig 

• kan reflektere over egen kommunikasjon i profesjonell sammenheng 

• kan produsere tekster der form og innhold er tilpasset situasjon, mål og mottaker 

• kan bruke digitale kommunikasjonsverktøy i profesjonell sammenheng 

• kan uttrykke seg med nyansert ordvalg, variert setningsstruktur og tekstbinding 

• kan planlegge, strukturere og gjennomføre møter og presentasjoner 

 
Generell kompetanse  
 
Studenten  

• kan kommunisere hensiktsmessig for å bidra til en inkluderende 
organisasjonskultur 

• kan tilpasse språk og argumentasjon etter mål og mottaker 

• kan produsere tekster med korrekt rettskriving, grammatikk og tegnsetting 

• behersker relevante kommunikasjonsverktøy og har erfaringsgrunnlag for å lære 
seg nye 

• kan kommunisere gjennom bransjerelevante tekster og kanaler 

• kan samarbeide om tekstproduksjon 
 

 


