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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2020-03-10 och gäller från
höstterminen 2020 vid Karlstads universitet.

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

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna

1. identifiera medie- och kommunikationsvetenskapens centrala problemområden,
2. redogöra för centrala vetenskapliga teorier och perspektiv inom området medie- och
kommunikationsvetenskap, 
3. redogöra för och förklara grundläggande vetenskapsteori och metodologi utifrån dess tillämpning inom
medie- och kommunikationsvetenskap,
4. redogöra för massmediernas ekonomiska, kulturella, politiska, sociala, juridiska och tekniska
förutsättningar idag och ur ett historiskt perspektiv,
5. redogöra för och förklara grundläggande förändringar i den nationella och internationella



massmediesituationen med hänvisning till relevanta teoretiska perspektiv,
6. reflektera kring massmediernas förhållande till det omgivande samhället,
7. reflektera kring massmediernas roll i fråga om jämlikhet sett till bland annat klass, kön och etnicitet, 
8. reflektera kring massmediernas innehåll på textnivå, 
9. reflektera kring massmediernas betydelse som arena och aktör i en demokrati, samt
10. redovisa grundläggande färdigheter i fråga om informationssökning och källkritik.

Innehåll
Delkurs 1 Introduktion till studier i medie- och kommunikationsvetenskap (3 hp)

Delkursen introducerar grundläggande begrepp inom medie- och kommunikationsvetenskapen genom att
översiktligt presentera områdets centrala forskningstraditioner och teoretiska inriktningar. Den ger även
en översyn av mediernas historia och medielandskapets förändring, med särskilt fokus på 1900- och
2000-talen.

Delkursens lärandemål (1, 2, 4, 5 ovan) syftar till att ge studenten grundläggande kunskap och förståelse
i fråga om centrala begrepp och forskningsområden inom medie- och kommunikationsvetenskap. 

Delkursens arbetsformer utgörs huvudsakligen av lärarledda föreläsningar och seminarier. 

Delkurs 2 Medier och samhälle (12 hp)

Delkursen bygger vidare på den föregående genom en utvecklad presentation av grundläggande
teoretiska perspektiv på mediernas olika funktioner och förutsättningar i samhället, socialt, politiskt,
ekonomiskt, juridiskt och kulturellt. Här ingår såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Ett
särskilt fokus ligger på mediernas roll i ett demokratiskt samhälle, med jämställdhet, etik och
mediekritisk kompetens som centrala aspekter. Delkursen lyfter fram för medie-och
kommunikationsvetenskapen centrala begrepp såsom ideologi, representation och identitet, och lägger
därmed en grund till fördjupning i fråga om medietexterna, deras producenter/avsändare, deras
publik/användare/mottagare, samt relationerna mellan dessa. Under delkursen introduceras studenten till
inläsning av vetenskaplig litteratur.
I delkursen ingår även ett moment med fokus på grundläggande vetenskapsteori och vetenskapliga
metoder särskilt relevanta för området medie- och kommunikationsvetenskap.

Delkursens lärandemål (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ovan) fördjupar den översiktliga kunskap och förståelse
som studenten tillägnat sig under delkurs 1 genom att relatera denna till såväl olika teoretiska perspektiv
som konkreta företeelser i omvärlden. Under delkursen tränas genomgående studentens färdighet och
förmåga i fråga om såväl ett aktivt kunskapsinhämtande som utvecklandet av en självständig
värderingsförmåga och ett vetenskapligt grundat tankesätt, samt ett självständigt, kritiskt reflekterande
förhållningssätt.

Delkursens arbetsformer utgörs huvudsakligen av lärarledda föreläsningar och seminarier. 

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Delkurs 1: Lärandemål 1-2 samt 4-5 examineras genom salstentamen.

Delkurs 2: Lärandemål 2 samt 4-5 examineras genom salstentamina. Lärandemål 3 samt 6-10
examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift, författad genom grupparbete där de individuella
arbetsinsatserna framgår. Inlämningsuppgiften presenteras och diskuteras vid ett obligatoriskt
seminarium.



Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad examination eller
att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). 

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 i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras om
resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

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


