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EMNEBESKRIVELSE
POL1100 Politikk og påvirkning
Studieløpsemne
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Grad
Semester
Studiepoeng
Emneansvarlig
Antall timer
Læringsutbytte

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning (BPS1)
2. semester
7,5 stp
Høyskolelærer Agnar Kaarbø
36 timer
Kunnskap
Studentene skal få kunnskap om norsk politikk og politisk og
demokratisk tradisjon. Både historiske linjer, sentrale konflikter og
utviklingstrekk blir omhandlet.
De skal få innføring i formelle organer, prosesser og strukturer,
men også i de uformelle prosessene fram til beslutning.
Kjennskap til ulike aktørers roller, partier og valgkamp og det
politiske landskapet er sentralt.
Det blir lagt vekt på hvilke forhold som påvirker politiske
prosesser og innsikt i hvordan ulike saker oppstår, vektlegges og
håndteres.
Studentene skal få innsikt i forholdet mellom PR og politikk, hva
som skjer i kulissene og hvordan politiske spørsmål kommuniseres
og håndteres.
Ferdigheter
Studentene skal ved hjelp av god kunnskap om det politiske
landskapet kunne drøfte ulike saker og prosesser i lys av norske
samfunnsforhold.
Studentene skal kunne utarbeide kommunikasjonsplaner med
poengterte politiske analyser og anbefalinger av
påvirkningsmuligheter og mulige utfall for ulike saker.
Generell kompetanse
Studentene skal kunne kombinere systemkunnskap og innsikt i
formelle og uformelle strukturer og prosesser med evne til
selvstendige analyser av det politiske landskapet, politiske
spørsmål og prosesser.

7. Innhold

Samfunnsforståelse og politisk innsikt er grunnleggende
ferdigheter for en moderne kommunikatør. Kurset skal bidra til
dette.
Kunnskap og innsikt i formelle og uformelle strukturer og
prosesser er avgjørende for kommunikasjon i politisk prosesser.
Kurset skal gi studentene innsikt i politiske prosesser og
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samfunnsliv slik at de kan vurdere aktuelle
kommunikasjonsutfordringer på feltet.
Kurset belyser hvordan saker oppstår og håndteres, hvordan
politikk kommuniseres og hvordan denne kommunikasjonen
virker.
8. Gjennomføring

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger
og diskusjoner i klassen.

9. Samfunns-/
næringslivkontakt

Sentralt i forelesningene blir aktuelle saker og saksforløp fra
politikk- og samfunnsliv. Gjesteforelesere fra ulike deler av
samfunnslivet blir hentet inn.

10. Vurdering

Deleksamen, hjemmeeksamen gruppe, teller 40 % av karakteren i
emnet.
Slutteksamen, tre timer individuell skriftlig eksamen, teller 60 % av
karakteren i emnet.
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Med forbehold om prisendringer.
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