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Kursens mål
De studerande ska visa kunskap om och förståelse för
• de begrepp och vetenskapsområden som angränsar till medieinformatik så som 

människa-dator interaktion, nätverkssamhället och det som internationellt kallas 
new media studies

• hur de digitala mediernas framväxt under 1900-talet har utvecklats till dagens 
digitala medier

• hur nätverkssamhället påverkar synen på personlig integritet och demokrati
De studerande ska vissa färdighet och förmåga att
• kritiskt analysera, skriva och presentera akademiska texter
• kritiskt analysera och resonera kring begreppet personlig integritet i relation till 

digitala medier
• kritiskt förhålla sig till digitala mediers roll för individ och samhälle, både i tal och 

skrift
De studerande ska visa värderingsförmåga och förhållningssätt till
• medieinformatiken i relation till andra ämnen och vetenskapsområden
• grundläggande begrepp så som personlig integritet och demokrati
• digitala mediers symboliska och institutionella betydelser
• akademiskt skrivande

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
DML100-Lärande och delaktighet i digitala medier eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Skriftliga inlämningsuppgifter, deltagande i seminarier och workshops samt essä. Samtliga 
moment bedöms individuellt.

Kursens innehåll
• Kort översikt över medias framväxt, från tidningar till dagens digitala och sociala 

plattformar
• Teorier för att förklara kommunikation, från transmission till mer komplexa 

modeller
• Begreppen demokrati och integritet, dess utveckling och status i ljuset av medier
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• Konsekvenser av digitalisering
• Vårt användande av plattformar och de avtal vi ingår
• Produktion av posters på temat demokrati och integritet

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Informatik
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