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Kurslitteratur
Modul 1
Cox, Robert (2010). Environmental Communication and the Public Sphere (2nd ed.). Los
Angeles & London: SAGE. Läses i urval.
Falkheimer, Jesper & Gentzel Sandberg, Katarina (2017). NU: Strategisk improvisation för
effektiv kommunikation. Malmö: Roos & Tegnér. sidor: 149
Hansen, Anders (2010). Environment, Media and Communication. London & New York:
Routledge. Läses i urval.
Palm, Lars (2006). Kommunikationsplanering: en handbok på vetenskaplig grund. Lund:
Studentlitteratur. sidor: 185
Pezzullo, Phaedra C. & Cox, Robert (2018). Environmental Communication and the Public
Sphere. Los Angeles & London: Sage. Läses i urval
Eide, Elisabeth (Red.) (2015). Media meets Climate. Göteborg: NORDICOM. Läses i urval.
Modul 2
Beyer, Simon (2019). Den digitala omställningen: Strategier och perspektiv. Malmö: Roos @
Tegnér. sidor: 215
Folkhälsomyndigheten (2018). Folkhälsans utveckling 2018. www.folkhalsomyndigheten.se
Jarlbro, Gunilla (2004). Hälsokommunikation: en introduktion. Lund: Studentlitteratur. sidor:
152 [omarb.] upplaga

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.

Palm, Lars & Sandberg, Helena (2004). Strategier för hälsokommunikation och deras
användbarhet: En genomgång av forskningsläget. Statens folkhälsoinstitut.
Hemer, Oscar & Tufte, Thomas (Red.) (2016). Voice matter: Communication, Development
and the Cultural Return. Göteborg: NORDICOM. sidor: 266 (valda delar 200)
Vetenskapliga artiklar om ca. 300 sidor tillkommer.

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.

