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Projektarbete i medieanalys

Kurskod: MKGB94
Kursens benämning: Projektarbete i medieanalys

Project in Media Analysis
Högskolepoäng: 7.5
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv
fördjupning:

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
(G1F)

Huvudområde:
MKA (Medie- och kommunikationsvetenskap)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2017-06-07 och gäller
från vårterminen 2018 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Registrerad på MKGB90 Tekniska principer av digitala medier och digital design 15 hp och MKGB91
Digitala analysmetoder 15 hp eller motsvarande.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- problematisera etiska frågeställningar inom medievetenskapligt forsknings- och utredningsarbete,
- kritiskt granska och värdera forskningsdesign, metodtillämpning och forskningsresultat inom medie-
och kommunikationsvetenskap och
- planera, utforma och genomföra en mindre, medievetenskaplig studie baserad på dataanalys.

Innehåll
I kursen tränar studenten sin förmåga till självständigt vetenskapligt arbete genom att skriva en
projektrapport inom fältet medieanalys där praktiska färdigheter och teoretiska reflektioner integreras.
Särskild tonvikt läggs vid forskningsdesign, metodtillämpning och presentation av resultat.
Handledning erbjuds bara under den tid kursen pågår. Vid omregistrering en senare termin erbjuds
handledning i mån av plats och resurser.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom ett grupparbete som redovisas genom ett självständigt, skriftligt arbete
som presenteras och diskuteras vid ett obligatoriskt seminarium. I examination ingår också att i grupp
skriftligt och muntligt opponera på en annan grupps arbete.



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.
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