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Kurslitteratur
Modul 1
Habermas, Jürgen (2003). Borgerlig offentlighet: kategorierna "privat" och "offentligt" i det
moderna samhället. Lund: Arkiv. sidor: 272. Senaste upplagan.
Jarlbrink, Johan; Lundell Patrik & Snickars, Pelle (2019). Mediernas historia: Från big bang
till big data. Lund: Mediehistoriskt arkiv. sidor: 288
Livingstone, Sonia (2009). "On the mediation of everything": ICA presidential address 2008.
London: LSE, http://eprints.lse.ac.uk. sidor: 14
Robertson, Alexa (2015). Media and Politics in a Globalizing World. Cambridge: Polity
Press. sidor: 256
Thornham, Sue, Bassett, Caroline & Morris, Paul (Red.) (2010). Media studies: a reader.
New York: New York University Press. sidor: 912 Läses i urval.
Ytterligare texter kan förekomma om ca 150 sidor.
Modul 2
Foucault, Michel (1993). Diskursens ordning: installationsföreläsning vid Collège de France
den 2 december 1970. Stockholm: Brutus Östlings bokförl. Symposion. sidor: 59
Kjörup, Sören ( 2009). Människovetenskaperna.: Problem och traditioner i humanioras
vetenskapsteori. Andra upplagan. . Lund: Studentlitteratur. sidor: 384
Utdrag ur doktorsavhandlingar och andra vetenskapliga verk tillkommer.
Modul 3

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.

Lindstedt, Inger (2017). Forskningens hantverk. Lund: Studentlitteratur.
Övrig litteratur väljs i samråd med handledare.
Referenslitteratur
Modul 1
Briggs, Asa & Burke, Peter (2010). A social history of the media: from Gutenberg to the
Internet. Cambridge: Polity Press (tredje upplagan). sidor: 346 Läses i urval
Modul 2
Bryman, Allan (2011/2018). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. sidor: 630

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.

