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Huvudområde

Medie- och kommunikationvetenskap

Ämnesgrupp

Medie- o kommunikationsvetenskap

Utbildningsområde

Samhällsvetenskapliga området 50.0 %
Humanistiska området 50.0 %

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna
Kunskap och förståelse:
- visa insikter i vetenskapsteoretiska problem
- visa förtrogenhet med centrala och aktuella humanistiska och samhällsvetenskapliga teorier
inom medie- och kommunikationsvetenskap
- redogöra för med centrala och aktuella humanistiska och samhällsvetenskapliga metoder
inom medie- och kommunikationsvetenskap
Färdighet och förmåga
- analysera och kritiskt granska olika medietexter
- behärska en humanistisk och samhällsvetenskaplig vetenskaplig praktik vad gäller formalia
och språkbruk
- analysera och kritiskt granska vetenskapliga texter
Värderinsgförmåga och förhållningssätt:
- visa förmåga att reflektera över olika teoretiska perspektiv inom medie- och
kommunikationsvetenskap
- visa förmåga att reflektera över olika metoder inom medie- och kommunikationsvetenskap

Sida 1
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

- visa förmåga att diskutera egen och andras forskning på ett konstruktivt sätt
- välja och argumentera för angreppssätt och metod(er) för sitt självständiga vetenskapliga
arbete.
Kursens innehåll

I kursen fördjupas kunskaper om centrala och aktuella teoribildningar kring förhållandet
mellan medier, kultur och samhälle, med ett särskilt fokus på medialisering, globalisering och
medieutveckling.
I kursen hanteras vetenskapsteoretiska frågor och traditioner inom humaniora och
samhällsvetenskap. Specifika drag för innebörden av kunskap, vetenskaplighet och giltighet
för medie- och kommunikationsvetenskapens teoretiska fält belyses, i relation till både
kvalitativa och kvantitativa undersökningsmodeller. Grundläggande kunskapsteoretiska
principer för och skillnader mellan positivism, hermeneutik, kritisk teori, semiotik, och
diskursanalys analyseras.
I uppsatsmomentet väljs ett ämnes- eller problemområde i samråd med handledare och detta
belyses självständigt empiriskt och teoretiskt i en uppsats som seminariebehandlas.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och handledning.

Förkunskaper

Medie- och kommunikationsvetenskap (1-30 hp) och Medie- och kommunikationsvetenskap
(31-60 hp), 60 hp.

Examinationsform

Skriftlig och muntlig samt opponentskap.

Betyg

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

Övriga föreskrifter

Förtur för studenter på Kommunikationsprogrammet.

Hållbar utveckling

Inslag av hållbar utveckling är inte relevant för kursen.

Moment
0010 Medialisering, globalisering och
medieutveckling

7,5 hp

Betyg: AF

0020 Vetenskapsteori

7,5 hp

Betyg: AF

0030 Uppsats

15 hp

Betyg: AF

Sida 2
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

