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MKA (Medie- och kommunikationsvetenskap)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2015-03-03 och gäller
från höstterminen 2015 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Antagen till programmet Medier och kommunikation, inriktning Kommunikation och globala medier.
Därutöver Medie- och kommunikationsvetenskap 30 hp från kurserna MKGA02 Introduktion till
Medie- och kommunikationsvetenskap 15 hp, MKGA03 Text, kommunikation och organisation 15 hp
och MKGA71 Kommunikation och globala medier I 30 hp eller motsvarande.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- förstå och tillämpa teorier som behandlar det komplexa förhållandet mellan medier, deltagande och
demokrati med fokus på IKT, social förändring och digitalt berättande i en global kontext,
- reflektera kritiskt kring IKT och digitalt berättande för att åstadkomma social förändring,
- förklara metoder för digitalt berättande som syftar till att åstadkomma social förändring,
- planera och genomföra ett IKT-projekt från idé till färdigt produkt,
- identifiera och beskriva skillnader mellan olika generella ledarroller i projekt,
- beskriva grundläggande faser och etapper i projekt,
- förklara grundläggande tekniker och modeller för projektplanering och projektledning,
- redogöra för grundläggande modeller som beskriver verbal och icke-verbal kommunikation,
grupproller och grupputveckling i arbetsgrupper och
- redogöra för olika perspektiv på att driva och planera projekt i en interkulturell miljö.

Innehåll
I kursen, som består av två delkurser, behandlas nyckelfrågor kring medier, deltagande och demokrati
med speciellt fokus på IKT, social förändring och digitalt berättande i en global kontext och
projektledningsmetodik för att driva projekt i en interkulturell miljö. Det hanteras dels utifrån ett
teoretiskt perspektiv och dels genom ett praktiskt IKT-projekt.



Delkurs 1 - Projektledning (7.5 hp)
I delkursen behandlas teoretiska grunder och tekniker för generell projektledningsmetodik med
inriktning på praktisk tillämpning av projektledning i yrkesmässiga projektmiljöer. Fokus sätts på
avgränsning, planering, organisering och avslutning av enskilda projekt, liksom på interaktionen
mellan projektledning och omgivande organisation. I delkursen hanteras också teorier och modeller
avseende individers och gruppers beteenden, drivkrafter och utveckling med inriktning på förståelsen
av dynamiken i projektarbetsgrupper, dvs. grupper tillfälligt sammansatta med syfte att skapa och
leverera ett visst resultat. Undervisningen består av föreläsningar, laborationer och seminarier.
Arbetsformen präglas av arbete i grupp med olika reflektions- och analysuppgifter, där den egna
gruppen ingår som föremål för observation och reflektion.

Delkurs 2 - IKT och social förändring (22.5 hp)
Delkursen inleds med en genomgång av nyckelfrågor kring kopplingar mellan medier, deltagande och
demokrati. Vidare behandlas utvecklingsfrågor och hur kommunikation kan användas för att
åstadkomma social förändring i en global kontext. Fokus sätts på IKT och former för digitalt
berättande. Därefter tillämpar studenterna de behandlade teorierna och begreppen i ett IKT-projekt
med fokus på kommunikation för social förändring. Projektet består av en praktisk del och en skriftlig
rapport. Mjukvaran som används i kursen är användarvänlig och kräver ingen teknisk förkunskap.
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och handledning.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Examinationen på delkurs 1 sker dels genom skriftlig tentamen, dels genom aktivt deltagande i
laborationer och seminarier vid vilka laborationsresultat diskuteras.
Examinationen på delkurs 2 sker genom en skriftlig tentamen, individuella inlämningsuppgifter och
gruppuppgifter som presenteras och diskuteras vid obligatoriska seminarier samt ett grupprojekt.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget
Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på minst 16 av kursens 30 hp.

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.

Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall
fullfölja sina studier enligt den utbildningsplan de är antagna till. Om de vid studiernas slut vill få ut
ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde i kraft 2007-07-01, skall
de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.
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