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Kurslitteratur
Modul 1
Eriksson, Yvonne & Göthlund, Anette (2012). Möten med bilder: Analys och tolkning av
visuella uttryck. Lund: Studentlitteratur. sidor: 216
Knott, Kim m fl (2013). Media Portrayals of Religion and the Secular Sacred. London:
Routledge. sidor: 256
Thidevall, Sven (2016). Kampen om samhällsreligionen: Dagens Nyheters djävulskampanj
1909. Skellefteå: Artos Academic. sidor: 311
Lövheim, Mia (Red.) (2013). Media, religion and Gender. London: Rouledge. sidor: 224
Artiklar om ca. 50 s. med fokus på aktuell medieanalyser av representation av religioner, tro
och andlighet tillkommer.
Modul 2
Burton, Nina (2016). Gutenberggalaxens nova: En essäberättelse om Erasmus av Rotterdam,
humanismen och 1500-talets medierevolution. Stockholm: Albert Bonnier. sidor: 350
Fahlén, Marie (Red.) (2014). Bildens kraft: religion och samtida utmaningar. Lund:
Studentlitteratur. sidor: 145
Roos, Lena & Vesterlund, Per (Red.) (2008). Bogart och Betel: Texter om film och religion.
Uppsala: Swedish Science Press. sidor: 103
Campbell, Heidi A (Red.) (2012). Digital Religion: Understanding Religious Practice in New
Media Worlds. London: Routledge. sidor: 288
Artiklar om ca 200 s. med fokus på mediehistoria och på relationen religion och medier
tillkommer.

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.

Referenslitteratur
Modul 1
Riffe, Daniel, Lacy, Stephen & Fico, Frederick (2014). Analyzing media messages: using
quantitative content analysis in research . New York: Routledge. sidor: 206

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.

