INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK, MEDIER OCH
KOMMUNIKATION

MK1204

Kampen om offentligheten, 15 högskolepoäng

Communication in the Public Sphere, 15 higher education credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för journalistik, medier och kommunikation
2012-10-17 och senast reviderad 2016-12-05. Den reviderade kursplanen gäller från och
med 2016-12-05, vårterminen 2017.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation
Inplacering

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

Fördjupning

Medie- och kommunikationvetenskap

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen fordras 30 högskolepoäng i Medie- och
kommunikationsvetenskap, eller motsvarande kunskaper.
Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
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Kunskap och förståelse

1. Identifiera de centrala aktörerna i det offentliga samtalet och grundläggande
förutsättningar för deras agerande på olika samhällsarenor.
2. Beskriva centrala teorier om opinionsbildning, demokrati, makt och offentlighet.
3. Redogöra för mediernas betydelse för det offentliga samtalet och dess aktörer.
Färdigheter och förmåga

1. Identifiera och analysera normer och strukturer av betydelse för kommunikation i
den offentliga sfären.
2. Utifrån teorier på området analysera föreställningar om offentlig kommunikation och
demokrati samt jämföra och kontrastera olika definitioner och synsätt på övertalande
kommunikation.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

1. Värdera och bedöma kommunikation i den offentliga sfären och konkreta
tillämpningsområden (såsom journalistik, PR och opinionsbildning) utifrån hur den
bidrar till eller motverkar samhällets demokratiska processer.
2. Kritiskt reflektera över teorier och föreställningar om det offentliga samtalet i såväl
forskning som allmän debatt.
Innehåll

Kursen fördjupar tidigare moment om medier och kommunikation med särskilt fokus
på teorier och modeller för det offentliga samtalet. En utgångspunkt är begreppet den
offentliga sfären och att offentligheten i stor utsträckning är arena för en kamp om
uppmärksamhet mellan olika samhälls- och särintressen, beslutsfattare, medborgare,
och medier. Kursen omfattar tre moment:
Första momentet berör påverkan och övertalning i offentligheten. Här behandlas
begrepp som propaganda, opinionsbildning och retorik, samt förutsättningarna för
påverkan på individer och grupper.
Andra momentet behandlar den förändring av villkoren för den offentliga sfären, som
bland annat globalisering, medialisering och teknikutveckling ger upphov till.
Det tredje momentet fokuserar på kommunikation på olika samhällsarenor och hur den
kan förstås utifrån idéer om makt och demokrati. Här diskuteras olika ideal för hur ett
demokratiskt offentligt samtal bör se ut och hur medier, opinionsbildare, politiker,
kommunikatörer m fl kan bidra till det, men också vilka problem för demokratin som
finns i det offentliga samtalet.
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Former för undervisning

Kursen innefattar föreläsningar, seminarier/övningar och litteraturstudier.
Undervisningsspråk är svenska, men undervisning på andra skandinaviska språk eller
engelska kan förekomma.
Former för bedömning

Kursen examineras genom tre skriftliga och muntliga moment.
Examination

Antal hp

Betygskala

Påverkan och
övertalning:seminarium och 5
skriftlig uppgift

U/G/VG

Offentlighetens förändring:
seminarium och skriftlig
5
uppgift

U/G/VG

Makt, demokrati och
offentlighet: seminarium
5
klassiker + referat+ skriftlig
analysuppgift

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

För mer detaljerad information om kursen, se aktuell studieanvisning.
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