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Huvudområde
Medie- och kommunikationsvetenskap

Utbildningsnivå
Grundnivå

Fördjupningsnivå
G1X

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
redogöra för utmärkande drag gällande massmediernas historia och det
samtida (svenska) medielandskapet
redogöra för teorier och forskning som rör kommunikation, särskilt sådana
teorier som behandlar nyhetsvärdering och påverkan/effekter
kritiskt granska det medievetenskapliga kunskapsområdet,
redogöra för hur egna värderingar och ställningstaganden påverkar
bedömningar av massmediala frågeställningar.

Kursinnehåll
Kursen innehåller övergripande perspektiv på och teorier om medier och
kommunikation. Här behandlas såväl grundläggande mediehistorik kring
traditionella massmedier (press, radio, TV) som perspektiv på det moderna
mediesamhället (digital-TV, Internettidningar etc.). Den senare delen av kursen
lägger särskilt fokus på nyhetsförmedling och journalistik i olika medier.
Dessutom behandlas lagstiftning och praxis när det gäller yttrandefrihet, etik,
tryckfrihet och offentlighetsprincip i (det journalistiska) Sverige. Organisationsoch marknadskommunikation behandlas också. Efter denna delkurs ska de
studerande ha fått en överblick över medie- och kommunikationsvetenskapens
fält med inriktning mot teorier som behandlar mänsklig och medierad
kommunikation.

Undervisnings- och arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner.
Studenterna förbereder sig individuellt och i grupp inför föreläsningar och
seminarier genom inläsning av litteratur, gruppvisa diskussioner samt arbete med
specifika seminarieuppgifter.

LINKÖPINGS UNIVERSITET
FILOSOFISKA FAKULTETEN

PERSPEKTIV PÅ MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSSAMHÄLLET
BESLUTAD
3 (3)

Examination
Examinationen sker löpande vid obligatoriska seminarier och skriftlig
hemtentamen.
Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en
student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.
Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad
examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta
om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.
Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av
kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala
Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information
Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar.
Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur
kursen överensstämmer med kursplanen.
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och
kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution
Institutionen för kultur och samhälle

