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Kursens mål
Den studerande ska efter genomgången kurs kunna:
Kunskap och förståelse:
• ange de mest grundläggande begreppen inom kommunikationsteorin
• ge exempel på viktiga synsätt inom begreppen kommunikation och 

kommunikationsprocesser
• visa vad som utmärker kommunikation på individnivå, på gruppnivå, inom 

organisationer samt på den nivå som utgörs av de offentliga medierade 
kommunikationsprocesserna

• beskriva de huvudsakliga skolbildningar som finns inom publikforskningen
• visa hur exponeringen för medierna ser ut i olika grupper i den svenska allmänheten
• förklara forskningen om hur medieeffekter bedrivits sedan början av 1900-talet

 
Färdighet och förmåga att:
• kunna anlägga ett kritiskt perspektiv på de forskningsresultat som framkommit 

beträffande medieeffekter
• förklara hur man idag ser på de grundläggande principerna och villkoren för 

mediernas effekter på publiken
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
• värdera och motivera hur teorier om medier och kommunikation kan användas för 

att förstå och förklara olika kommunikationssituationer.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom skriftig gruppuppgift, gruppövningar, seminarier och individuell 
hemtentamen.

Kursens innehåll
Kursen ger en introduktion till ämnet medie- och kommunikationsvetenskap. Centralt är 
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begeppet kommunikation och kommunikationsprocessernas grundläggande roll i 
samhällslivet och kulturen. Kursen ger en översikt över kommunikation på olika nivåer; 
individnivå, gruppnivå, samt på den nivå som utgörs av de offentliga medierade 
kommunikationsprocesserna. Kursen behandlar även skolbildningar inom publikforskningen.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på 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
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