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Kursplan

Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2014-03-12
och gäller från höstterminen 2014 vid Karlstads universitet.

Kurskod: MKGA02
Introduktion till Medie- och kommunikationsvetenskap, 15.0 hp
(Introduction to Media and Communication Studies, 15.0 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Successiv fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)

Undervisningsspråk
Svenska och engelska

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt gymnasiets Engelska kurs 6 eller B eller motsvarande.

Huvudområde
MKA (Medie- och kommunikationsvetenskap)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- redogöra för och sammanfatta medie- och kommunikationsvetenskapens centrala problemområden,
- redogöra för och förklara vetenskapliga teorier och perspektiv med relevans för medie- och
kommunikationsområdet,
- redogöra för och förklara vetenskapliga metoder och deras tillämpning inom medie- och
kommunikationsvetenskap,
- förklara och diskutera mediernas ekonomiska, kulturella, politiska, sociala, juridiska och tekniska
förutsättningar idag och ur ett historiskt perspektiv,
- förklara och diskutera mediernas förhållande till det omgivande samhället,
- presentera och diskutera grundläggande teoretiska frågor av relevans för medie- och
kommunikationsvetenskapen utifrån såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv,
- redogöra för och förklara de institutionella förhållanden som utgör väsentliga villkor för mediernas
verksamhet,
- redogöra för och förklara grundläggande förändringar i den nationella och internationella
massmediesituationen utifrån relevanta teoretiska perspektiv och
- diskutera och analysera mediernas betydelse som arena och aktör i en demokrati

Kursens huvudsakliga innehåll

Delkurs 1 � Introduktion till studier i medie- och kommunikationsvetenskap (3 hp)
I delkursen introduceras ämnesområdet medie- och kommunikationsvetenskap genom att fokusera på
ämnesområdets traditionella problemområden, d v s mediernas roll i samhället och i individers liv. I delkursen
belyses översiktligt medielandskapets förändring under 1900- och 2000-talen. Särskilt behandlas medie- och



kommunikationsvetenskapliga perspektiv på medieutvecklingen under de senaste decennierna. Ämnesområdets
historia och utveckling diskuteras också.

Delkurs 2 � Medier och samhälle (12 hp)
I delkursen presenteras grundläggande teoretiska perspektiv på mediernas roll i samhället � socialt, politiskt,
ekonomiskt och kulturellt. Dessutom ingår grundläggande mediehistoria med fokus på utvecklingen i Sverige
samt mediestruktur � hur ser det svenska och internationella medielandskapet ut idag? Vidare presenteras
analyser av mediernas sociala, ekonomiska, tekniska, politiska, juridiska och kulturella förutsättningar.
Massmedierna beaktas i kursen som integrerade delar i samhällssystemet och som centrala opinionsbildande
kanaler och aktörer. Ett särskilt fokus läggs på mediernas roll i ett demokratiskt samhälle. Massmediernas
utveckling ses som en strukturell process där egenskaperna hos medieanvändarna, medierna själva och det
omgivande samhället styr på olika sätt. I kursen ingår även grundläggande vetenskapsteori och vetenskaplig
metod, där fokus ligger på hur man på olika sätt kan studera mediernas roll i samhället.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

Delkurs 1 examineras genom skriftlig tentamen.
Delkurs 2 examineras genom skriftlig tentamen och genom en inlämningsuppgift i grupp som presenteras och
diskuteras vid ett obligatoriskt seminarium.

Betyg

Delkurserna bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget Väl
godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på minst 9 av kursens 15 hp.

Kvalitetsuppföljning

Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen. Dess
främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av underlagen för
granskningen, och inhämtas med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner.
Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis

Kursbevis erhålls på begäran av studenten.

Övrigt

Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.

Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.

Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.
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