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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2018-08-22 och gäller
från vårterminen 2019 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Registrerad på MKGA02 Introduktion till Medie- och kommunikationsvetenskap 15 hp och MKGA03
Text, kommunikation och organisation 15 hp eller motsvarande.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- förklara vilken roll strategisk kommunikation och kommunikationsplanering spelar i relation till ett
föränderligt medielandskap,
- planera och utvärdera strategiska kommunikationsinsatser som bygger på dataanalys i organisations-
och företagssammanhang,
- beskriva hur digitala analyser och planeringsverktyg kan främja strategiska kommunikationsinsatser,
- utföra teoretiskt och metodologiskt förankrade analyser för riktade kommunikationsinsatser och
- förklara hur organisationer kan koppla analys till strategiska mål och organisatoriskt lärande.

Innehåll
Kursen behandlar strategisk kommunikation och kommunikationsplanering utifrån
kommunikationsprocessens olika faser. Studenten tränar sin förmåga att utifrån teoretiska och
metodologiska verktyg analysera, värdera, utföra och utvärdera en kommunikationsprocess. Kursen
introducerar organisationsteoretiska koncept som fokuserar på dataanalysernas roll för
optimeringsprocesser inom organisationer. Planering och analys av reella och fiktiva fall av strategisk
kommunikation utgör en central del av kursens innehåll. Genomgående integreras teoretiska och
praktiska komponenter i diskussioner av analytiska tillvägagångssätt. Kursupplägget inkluderar
föreläsningar, seminarier och uppgifter som utförs i grupp.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.



Examination
Kursens mål examineras genom en skriftlig individuell uppgift samt en skriftlig gruppuppgift som
även presenteras och diskuteras muntligt på obligatoriska seminarier.

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.


	Kursplan

