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Mål Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse:
- redogöra för olika metoder att genom information och påverkan söka förändra kunskaper,
attityder och normer
- beskriva kommunikationsstrategier kring vår tids globala utmaningar inom områdena miljö
och hälsa
 
Färdighet och förmåga:
-  kritiskt analysera fallstudier kring vår tids globala utmaningar inom områdena miljö och
hälsa
- kritiskt granska relationerna mellan problemområdena miljö och hälsa och politiska och
andra styrmedel i samhället
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- värdera och bedöma utfall och funktion i olika kommunikationsstrategier inom
problemområdena miljö och hälsa
- göra etiska bedömningar i olika kommunikationsstrategier inom problemområdena miljö

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=MKG301&revisionId=4097&lang=sv
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och hälsa.

Kursens innehåll I kursen granskas medialiserade fakta och föreställningar om den globala miljön ur olika
perspektiv. En mångfald av olika metoder och teoretiska inriktningar inom området studeras.
 
I vår samtid utgör miljö- och hälsofrågor politikområden med global relevans. En
utgångspunkt för studierna är därför ett jämförande och globalt nord-/syd-perspektiv och ett
klass- och genusperspektiv
 
Området undersöks med avseende på förändringsprocesser, på individ- och gruppnivå. Med
det nord/sydliga perspektivet undersöks skillnader mellan olika geografiska områdens relation
och inställning till hälsa och sjukdom. Statliga myndigheters roll och agerande jämförs med
frivilligorganisationers (NGOs) mot bakgrund av teoretiska diskussioner om bio-politik,
styrning och kontroll.

Undervisning Föreläsningar, seminarier.

Förkunskaper Medie- och kommunikationsvetenskap (1-30), 30 hp

Examinationsform Skriftlig och muntlig examination.

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Övriga föreskrifter Förtur för studenter på Kommunikationsprogrammet

Hållbar utveckling Kursen är till övervägande del en kurs om hållbar utveckling.

Moment 
0010   Miljökommunikation 7,5 hp Betyg: AF

0020   Hälsokommunikation 7,5 hp Betyg: AF


