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EMNEBESKRIVELSE
PRF1100 PR-fagets samfunnsrolle
Studieløpsemne
1. Grad

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning (BPS1)

2. Semester

1.semester

3. Studiepoeng

7,5

4. Emneansvarlig

Høyskolelektor Øystein Pedersen Dahlen

5. Antall timer

36 timer

6. Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten skal etter endt emne ha kunnskap om hva faget PR- og
kommunikasjon er, hvilke rolle det har i organisasjoner og i
samfunnet og den historiske bakgrunnen for faget. Hvordan PRog kommunikasjonsfaget forholder seg til markedsføring og
forskjellen mellom disse fagene er spesielt viktig, da studentene
får innføring i markedsføring det sammen semesteret. Studenten
skal også ha kjennskap til etiske debatter i og omkring PR- og
kommunikasjonsfaget. I tillegg til den teoretiske kunnskapen, skal
studenten også ha kunnskap om hvordan man kan bruke faget i en
praktisk sammenheng. Studenten skal kunne planlegge enkle
kommunikasjonstiltak og grunngi valg av metode og utforming av
tiltakene med utgangspunkt i teori og egen refleksjon.
Ferdigheter
Studenten skal kunne lage en enkel kommunikasjonsplan og
planlegge og gjennomføre et mindre kommunikasjonsprosjekt,
forankret i aktuell teori. Studentene skal også være i stand til å
drøfte og diskutere PR-fagets samfunnsrolle, utviklingen av PR
som fag og etiske spørsmål knyttet til PR- og
kommunikasjonsarbeid. Studenten skal også være i stand til å
anvende faglig kunnskap og belyse problemstillinger som ligger til
både teori og praktisk kommunikasjonsarbeid.
Generell kompetanse

PRF1100 PR-fagets samfunnsrolle.

Side 1 av 4

Vedtatt i UUV-sak 54/12
Gjelder for studieåret 2012-13
Studenten skal etter endt emne ha kunnskap om praktisk PRarbeid, men også kjenne til den faglige og kritiske debatten rundt
faget, samt den historiske utviklingen av faget i Norge og
internasjonalt.
7. Innhold

I dette emnet får studentene en grunnleggende innføring i faget
kommunikasjon. Kurset skal drøfte hva PR er og hvordan det
historisk er utviklet som et fag. Dette innbefatter de historiske
betingelsene for PR, økonomisk, kulturelt og ideologisk, og ser på
hvordan det oppstår et PR-fag, en PR-bransje og PR-jobber.
Et annet viktig tema er de etiske debattene som kommer i
forbindelse med PR. Kritikk av PR har fulgt PR-aktivitetene hele
dens historie, og det er for eksempel vært kritikk av at det finnes et
fag som selger plass i det offentlige rom til høystbydende og at det
går ut over demokratiet. Det har også vært drøfting av de moralske
sidene ved å bruke tekniske og andre ferdigheter knyttet til arbeid
for gjennomslag for omstridte saker og for noen aktører på vegne
av andre. Innblikk i slike diskusjoner vil skjerpe studentenes evne
til å forstå etiske debatter i og om fagfeltet.
Emnet består av tre hoveddeler:
1. PR som fag
 Definisjonen av PR- og kommunikasjonsfaget
 Forholdet mellom PR og markedsføring
 Systemteori og den refleksive forståelsen av PR og
kommunikasjon i en europeisk sammenheng

2. Praktisk PR og kommunikasjon






Strategier for kommunikasjon og kommunikasjonsprosesser
Retorikk og overtalelse
Definisjon av målgrupper og interessenter
Omverdenanalyse
Evaluering av kommunikasjonstiltak

3. Historisk bakgrunn og etikk




Historisk bakgrunn for PR-faget, internasjonalt og i Norge
Kritikk av PR-faget, internasjonalt og i Norge
Etiske problemstillinger
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8. Gjennomføring

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger
og diskusjoner i klassen. Studentene skal også presentere ulike
former for oppgaver i klassen, fortrinnsvis som grupper.
Det beregnes en betydelig egeninnsats.

9. Samfunns-/
næringslivkontakt

Det vil bli trukket inn reelle case fra organisasjons- og næringsliv i

10. Vurdering

Deleksamen løses som en hjemmeeksamen i grupper på inntil tre

forelesningene.

studenter. Teller 40 % av karakteren i emnet. Studentene har ca. 8
uker på dette arbeidet. Alle hjelpemidler tillatt.
Slutteksamen er en tre timers individuell eksamen som teller
60 % av karakteren i emnet. Hjelpemidler ikke tillatt.
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