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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2019-08-26 och gäller från
vårterminen 2020 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
15 hp från MKA100 Introduction to geomedia studies 7.5 hp, MKA101 Specialisation course 1:
Geomedia, culture and everyday life 7.5 hp, MKA102 Specialisation 2: Geomedia, public opinion and the
public sphere, MKA103 Specialisation course 3: Geomedia, spatial planning and mobility 7.5 hp.
Motsvarandebedömning kan göras.
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- redogöra för geomediastudiers epistemologiska och metodologiska grunder,
- kartlägga och jämföra nuvarande epistemologiska och metodologiska paradigm inom geomediastudier,
- kritiskt utvärdera metoder av relevans för geomediastudier,

- formulera teoretiskt motiverade forskningsfrågor som lämpar sig för empiriska geomediastudier,
- utforma och implementera en forskningsdesign som involverar fältstudier och
- analysera och problematisera det ömsesidiga formandet av media, plats och samhälle, med särskild
lyhördhet för platsspecifika maktstrukturer.
Innehåll
Kursen bidrar till ökad förståelse för samspelet mellan medier, plats och samhälle, liksom för olika
forskningsmetoder som kan användas för att studera detta samspel. Mot bakgrund av historiska och
nutida perspektiv tränas studenten i att identifiera, kartlägga och jämföra epistemologiska och
metodologiska paradigm inom aktuell forskning kring geomedia. Vidare tränas studenten i att förstå,
välja, tillämpa och värdera metoder av relevans för geomediastudier. I kursen ingår att utforma och
implementera en forskningsdesign som involverar fältstudier. Kursen innehåller en organiserad exkursion
i Sverige eller utomlands, under vilken studenten ges möjlighet till fältstudier. Exkursionen är valfri, och
alternativa platser för fältstudierna kan väljas i samråd med kursens lärare. De eventuella resor som sker
i samband med fältstudierna betalas av studenten.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Kursen examineras genom ett grupparbete som presenteras skriftligt, aktivt deltagande i seminarier,
samt genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad examination eller
att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras om
resultaten och eventuella beslut om åtgärder.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.
Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.

