
Sida 1 

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 eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 
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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse:
- redogöra för analysmetoder för att studera medieinnehåll
- förklara teorier om samband mellan samhällsföreteelser och kommunikationsteknik
- diskutera mediers historiska betydelse för olika religioners utveckling
 
färdighet och förmåga:
-analysera text och bild i nyhetsmedia och andra medier med utgångspunkt i olika
analysmetoder.
- identifiera och analysera medieinnehåll med relevans för frågeställningar som rör
representation av religioner, tro och andlighet.
- studera historiska orsakssammanhang där medier spelat en central roll, med särskild tonvikt
på religionshistoria.
- identifiera och diskutera den betydelse nya medier spelar för tro och andlighet i samtiden.
 
värderingsförmåga och förhållningssätt:
- värdera användbarhet för olika vetenskapliga analysmetoder i givna syften.
- bedöma rimligheten i egna tolkningar av mediers innehåll.
- värna omdömesgill saklighet i analyser av representation av religioner, tro och andlighet.



Sida 2 

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 eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

 
 
 
 

Kursens innehåll I kursen studeras fältet religion och medier ur två perspektiv. Å ena sidan undersöks hur
religioner, tro och andlighet representeras i olika typer av medietexter. En tonvikt ligger på
nyhetsmedier, men även dokumentärfilm och olika fiktiva genrer fokuseras. Å andra sidan
undersöks hur medier - i betydelsen medieteknik och kommunikationsform - spelat en central
roll i religioners historia och etablering. Här är mediebegreppet brett och innefattar såväl
handskrift och boktryckarkonst som moderna elektroniska och digitala medier.   
 

Undervisning Föreläsningar och seminarier. 

Förkunskaper Grundläggande behörighet.

Examinationsform Hemtentamina och PM-uppgifter. 

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

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Hur religion skildras i media 7,5 hp Betyg: AF

0020   Media som en arena för religion 7,5 hp Betyg: AF


