INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK, MEDIER OCH
KOMMUNIKATION

MK1100

Medierna i samhället, 15 högskolepoäng

Media and Society, 15 higher education credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2009-06-03 och
senast reviderad 2016-10-06 av Institutionen för journalistik, medier och
kommunikation. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2016-10-06,
höstterminen 2016.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation
Inplacering

Kursen ges på termin 1 inom Medie- och kommunikationsvetarprogrammet - PR,
opinion och omvärld, samt som fristående kurs. Kursen kan ingå i en kandidatexamen.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Statsvetarprogrammet (S1STV) och 2) Medieoch kommunikationsvetarprogrammet - PR, opinionsbildning & omvärld (S1MKV)
Huvudområde

Fördjupning

Medie- och kommunikationvetenskap

G1N, Grundnivå, endast gymnasiala
förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
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Kunskap och förståelse

1. Redogöra för och förklara det svenska medielandskapet vad gäller juridiska, politiska
och ekonomiska villkor såväl historiskt som i samtiden.
2. Redogöra för och förklara mediernas betydelse för olika aktörer och processer i
samhället.
Färdigheter och förmåga

1. Tillämpa kunskaper om mediernas historiska utveckling för att problematisera det
samtida medielandskapet och mediernas betydelse i samhället.
2. Motivera och formulera ett forskningsbart problem samt planera en forskningsstudie
inom kursens ämnesområde.
3. Skriftligt och muntligt argumentera för en position samt framföra kritiska synpunkter
på vetenskapliga arbeten på ett konstruktivt sätt.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

1. Värdera perspektiv, normer och föreställningar om medierna i samhället i såväl
forskning som i allmän debatt.

Innehåll

Kursen är uppbyggd kring olika delmoment som ger en introduktion till
medievetenskap. Den behandlar mediernas historia, förändringsprocesser och samtida
förhållanden för medieorganisationer framför allt i Sverige med avseende på politik,
juridik och marknad. I kursen belyses bland annat lagar och etik som berör medierna
och deras verksamhet, liksom journalistiken inklusive nyhetsvärdering och medielogik,
samt mediernas makt och samhällsansvar.
Kursen är uppdelad i två moment:
Det första fokuserar på kunskap och förståelse för olika former av medier och deras
betydelse i samhället. Detta beskrivs utifrån mediernas politiska, ekonomiska och
juridiska förutsättningar, liksom deras organisation och arbetssätt.
Det andra momentet fokuserar på färdigheterna i hur mediernas betydelse kan
undersökas. Det handlar dels om att tillämpa kunskapen och förståelsen för olika
medier och deras betydelse för samhället, och dels om att lära sig grunderna i
vetenskapligt arbete och en vidareutveckling av färdigheter i akademiskt skrivande.
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Former för undervisning

Kursens huvudsakliga undervisningsformer är föreläsningar och seminarier.
Undervisningsspråk är svenska, men undervisning på andra skandinaviska språk eller
engelska kan förekomma.
Former för bedömning

Kursen examineras genom en individuell salstentamen, samt två grupparbeten som
redovisas muntligt och skriftligt.
Examination

Antal hp

Betygskala

Litteraturseminarium

3

U/G

Salstentamen

6

U/G/VG

Forskningsskiss

6

U/G/VG

En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av
en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det
(HF 6 kap 22 §). En sådan begäran ska inlämnas skriftligt till prefekt vid kursansvarig
institution.
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) under en
tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare uppläggning.
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För Godkänd på kursen krävs att studenten är godkänd på samtliga examinationer. För
Väl godkänd krävs dessutom att studenten har betyget Väl godkänd på den individuella
salstentamen (6hp) samt det avslutande grupparbetet (6hp).

Kursvärdering

Kursutvärderingar görs kontinuerligt, såväl muntligt som skriftligt. Resultaten
sammanställs och används i institutionens löpande kvalitetsarbete.
Resultatet och eventuella förändringar i kursens upplägg förmedlas via GUL till de
studenter som senast gått kursen och muntligen till de studenter som påbörjar kursen.
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Övrigt

För mer detaljerad information om kursen, se aktuell studieanvisning.
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