
 

 
 
 
Välkomna till kursen Internet, samhälle och politik!  
 
Ni som läser denna text har valt att läsa kursen Internet, samhälle och politik. Vi är mycket 
glada över att kunna välkomna er till en spännande, givande och utmanande kurs! 
 
Kursen kommer att erbjuda er kunskap om utvecklingen, betydelsen och användningen av 
internet ur ett samhällsperspektiv med särskild betoning på det breda utbudet av 
användargenererande plattformar som vi kallar för sociala medier. Initialt var tanken med 
internet att erbjuda en icke-kommersiell infrastruktur för kommunikation, men sedan slutet av 
1990-talet har det skett en enorm kommersialisering av internet. Idag är bredband och trådlös 
internetuppkoppling en självklar del av mångas vardag i västvärlden och sociala medier 
betraktas här som allmännyttiga och grundläggande tjänster. Ett återkommande inslag i 
kursen kommer att vara den komplicerade frågan om internetövervakning, om reglering och 
styrning av internet samt om personlig integritet i en digital tidsålder. Mer information om 
kursens innehåll hittar ni i kursens kursplan som finns bifogad på samma sida som detta brev. 

Kursen ges på halvfart, i huvudsak på distans, under höstterminens andra hälft med start den 
femte november. Kursen inleds med en träff på plats i Borås den femte till sjätte november då 
en kursintroduktion och en del av kursens föreläsningar kommer att hållas (tider för dessa 
aktiviteter meddelas senare). I övrigt kommer föreläsningar att ges och seminarier att hållas 
dels via lärplattformen PingPong, dels via webbkonferenssystemet Adobe Connect. I 
PingPong kommer ni också kunna ta del av information rörande kursen och komma i kontakt 
med kursansvariga, lärare och era medstudenter. Aktiv kontakt mellan kursens deltagare 
under kursens gång är något som vi uppmuntrar varmt till! 
 
Eftersom kursen huvudsakligen ges på distans, ställs krav på att ni tar eget ansvar för era 
studier och arbetar självständigt. Samtidigt kommer ni att delvis arbeta med gemensamma 
uppgifter och vi försöker att skapa en studiemiljö som inbjuder till diskussioner och 
stimulans. Kursen examineras genom inlämningsuppgifter och seminarier. Kursen avslutas 
den 17:e januari 2016.  
 
Om ni vill börja förbereda er inför kursarbetet redan under sommaren och under 
höstterminens första hälft, kan ni börja titta på kursens litteratur. Föreläsningarna kommer att 
ta avstamp i följande kurslitteratur: 
 

• Curran, J., Fenton, N. & Freedman, D. (2012). Misunderstanding the Internet. New 
York: Routledge, (185 s.)  . Hittas i pdf-format här: 
http://soniapsebastiao.weebly.com/uploads/2/0/3/9/20393123/impresso_ebook__gcc_2



0132014_curran_fenton_freedman-misunderstanding_the_internet-
routledge_2012.pdf 

 
• Dijck, J.V. (2013). The culture of connectivity: a critical history of social media. New 

York: Oxford University Press, (176 s.).  
 

• Mandiberg, M. (red.) (2012). The social media reader. New York: New York 
University Press, (274 s.). Hittas i digitalt format här: 
https://archive.org/details/TheSocialMediaReader 

  
Avslutningsvis vill vi än en gång välkomna er till kursen.  
Vi ser fram emot att träffa er såväl virtuellt som på plats i Borås i november och vi hoppas att 
ni kommer att trivas! 
 
Jan Nolin och Katarina Michnik, kursansvariga 
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