Humanistiska och teologiska fakulteterna

MHIA24, Mediehistoria: Makt och mediesystem, 7,5
högskolepoäng
Media History: Power and Media Systems, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2016-09-14 och senast reviderad 2019-0904. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2019-09-04, vårterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Den kan ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Mediehistoria

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för viktiga utvecklingslinjer i mediernas historia med avseende på
relationen mellan makt och medier,
• kunna förstå sambandet mellan makt och medier, och i ett maktperspektiv kunna
redogöra för begrepp som medialisering, medielogik och mediesystem,

Färdighet och förmåga
• kunna kritiskt analysera olika mediesystem i ett maktperspektiv, över tid och i
relation till övrig ekonomisk, social, politisk och kulturell förändring,
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• kunna i tal och skrift presentera och diskutera olika forskningsperspektiv på
relationen mellan makt och medier,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna pröva tillämpbarhet och relevans hos olika mediehistoriska perspektiv på
olika slags empiri och frågeställningar,
• kunna värdera och ta ställning till aspekter av mediernas historia med avseende
på kön, klass och rasifiering.

Kursens innehåll
Kursen behandlar relationen mellan makt och medier, alltifrån samhällets stora
institutioner till människors vardag, bland annat med hjälp av begreppet mediesystem
där särskild tonvikt läggs på mediala relationer och beroenden. På kursen förs en
kritisk diskussion kring centrala begrepp som medialisering, medielogik och
mediestrategi i förhållande till olika arenor som populärkulturen och den politiska
sfären. Detta görs utifrån perspektiven kön, klass och rasifiering samt med hjälp av
historiska och geografiska jämförelser.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, handledning, seminarier och övningar.

Kursens examination
Examinationen sker dels genom aktivt deltagande i ca 4 examinerande seminarier,
dels i form av en hemtentamen vid kursens slut.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs genomgången och godkänd kurs Mediehistoria:
Grundkurs (MHIA11) eller motsvarande kunskaper inom annat
humanistiskt/samhällsvetenskapligt ämne.
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Övrigt
1. Kursen ges vid Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet.
2. Kursen ingår också som delkurs i MHIA20 Mediehistoria: Fortsättningskurs.
3. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till anmälnings- och informationsmaterial.
4. Utländska studenter undantas från förkunskapskravet på kunskaper i svenska.
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Prov/moment för kursen MHIA24, Mediehistoria: Makt och mediesystem
Gäller från V17
1601 Mediehistoria: Makt och mediesystem, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

