
 
 

  

 

 

Kursbeskrivning  
MK1034, Medier, kultur, samhälle 1 

Kursansvarig: Martina Landendorf, martina.ladendorf@ims.su.se 
 
Kursstart: 181004  

 

Beskrivning / Course description: 

Delkursen syftar till att ge en förståelse för mediernas och kommunikationens roll i samhället, och 
kunskap om hur synsätten på medier förändrats över tiden. En överblick ges över hur 
medieforskningen har växt fram inom två skilda teoritraditioner, dels den s k huvudfåran, med betoning 
på effektforskning, dels den kritiska traditionen.  

 

Kunskapskontroll och examination / Assessment :  

Delkursen examineras genom en skriftlig salstentamen och muntlig presentation av gruppuppgift. 

Skriftliga examinationsuppgifter ska författas och kunna presenteras elektroniskt om läraren ber om 
det. Kontroll av examinationsuppgifter kan komma att ske med verktyget Urkund. Eventuellt fusk, 
såsom plagiat, behandlas efter anmälan från prefekt/studierektor av universitetets Disciplinnämnd. 
Rättade tentor kan hämtas av studenten på studentexpeditionen. 

Students need to compose their written assignments so that they can be presented electronically, if 
the teacher so requires. Written exams may be scanned with the tool Urkund. Possible fraud, such as 
plagiarism, will be reported to the University Disciplinary Committee. Corrected exams can be 
collected at the Student Office. 

 

Examinationstillfällen (vid hemtenta inlämning en vecka efter utlämning, om inte annat 
överenskommits) / Examination dates: 
 
Se TimeEdit-länk på www.ims.su.se 
 
 
 
Plagiat 
 
Som universitetsstudent kommer du att skriva och lämna in olika typer av skriftliga uppgifter.  Det är 
därför viktigt att du är medveten om förbudet mot plagiat.  
 
Plagiat innebär: 

• att du kopierar någon annans text eller tankar utan att hänvisa till källan. Detta gäller även om 
du formulerar om en text eller en tanke som du har hittat i en bok, i en artikel eller på webben 
utan att referera till källan. 



 
 

  

 

 
• att du kopierar en annan students arbete. 
• Att du framställer någon annans citat eller arbete som om det vore ditt eget. 
• att du använder dig av "klippa och klistra" strategier i ditt arbete. 

 
Alla incidenter av detta slag rapporteras till disciplinnämnden på universitetet. Om du som student blir 
fälld för plagiat kan detta leda till avstängning från universitetet under en viss tid.  
 
För att undvika plagiat bör du: 

• ha en tydlig källhänvisning genom att referera till författare, bok och sidnummer i boken. 
• specificera dina källor från internet genom att kopiera URL-länken och ange datum och 

hemsidans upphovsman/kvinna. 
• tydligt markera när du citerar någon annans text och precisera vilka tankar som är dina egna 

och vilka som är någon annans. 
• inte lämna ut dina texter till andra. 

  
Att skriva din egen text med dina egna ord är en del av din inlärningsprocess som student och det 
kommer att utveckla din förmåga att tänka självständigt och uttrycka dina tankar i tal och skrift. 
 
 
 


