
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kursplan för forskarutbildningen 

 
 

1. Identifikation och grundläggande uppgifter 
1. Kurskod  HUMH001 
2. Kursens namn Mediehistoria: Ämneskurs i mediehistoria 
3. Högskolepoäng 52,5 
4. Beslutsuppgifter Fastställd 2015-05-22 i enlighet med Arbets- och delegationsordning 

för Humanistiska och teologiska fakulteterna 
5. Ändringsuppgifter  

 
 

2. Allmänna uppgifter 
1. Typ av kurs och dess 

placering i 
utbildningssystemet 

Kursen är obligatorisk inom forskarutbildningen i mediehistoria. 

2. Undervisningsspråk Svenska och/eller engelska. 
 
 

3. Lärandemål (jfr learning outcomes) 
  Efter avslutad kurs ska den studerande 
1. Kunskap och 

förståelse 
• kunna utifrån en bred kunskapsbas redogöra för 

mediehistoria som forskningsfält  
• kunna på självständigt och fördjupat sätt reflektera över 

människor, samhällen och kulturer i ett mediehistoriskt 
perspektiv 

• kunna redogöra för relationen mellan förändring och 
kontinuitet i mediehistorien samt mediehistoriska processers 
tidsbundenhet 

2. Färdighet och 
förmåga 

• kunna självständigt tillämpa de redskap för förståelse och 
förklaring som den mediehistoriska forskningen erbjuder och 
genom historien har erbjudit samt kunna analysera gränserna 
för dem 

• kunna på en adekvat och säker vetenskaplig prosa uttrycka sig 
i tal och skrift 

3. Värderingsförmåga 
och förhållningssätt 

• kunna på ett fördjupat sätt redogöra för och kritiskt diskutera 
villkoren för hur mediehistorisk kunskap produceras och 
används 

• kunna på ett fördjupat sätt diskutera historievetenskapernas 
roll i samhället och historikernas etiska ansvar 

 
 

4. Kursinnehåll 
1. Kortare beskrivning Kursen består av delkurser som beslutas i samråd med handledare. 
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av kursen och dess 
innehåll samt om 
kursen är indelad i 
olika delar 

Delkurserna har olika tyngdpunkter: 1) teoretiska och/eller metodiskt 
orienterade delkurser, 2) kontextualiserande eller brett tematiska 
delkurser, 3) delkurser av särskild relevans för avhandlingsämnet. 

 
 

5. Undervisning och examination 
1. Tillämpade former 

för undervisningen, 
inkl. uppgift om 
obligatoriska delar 

Undervisningen sker i form av självstudier, föreläsningar och 
seminarier. 
 

2. Examinationsformer I kursen förekommer skriftlig examination i form av kurspaper samt 
muntliga presentationer. 

 
 

6. Betyg 
1. Betygsskala Som betyg används något av uttrycken underkänd eller godkänd.   
2.  Grund för betyg på 

hel kurs 
För betyget godkänd på hela kursen krävs betyget godkänd på samtliga 
delkurser. 
 

3.  Ev. olika 
betygsskalor för 
olika delar av kursen 

 

 
 

7. Litteratur 
1. Litteratur För lista på litteratur och övriga läromedel, se bilaga. 

 
 

8. Övrigt 
1.  Engelsk titel: Media history – third cycle course 
2. Kursen ges vid Institutionen för kommunikation och medier (KOM), Lunds universitet. 

 
 

 


