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MK1300 Metodkurs i medie- och kommunikationsvetenskap, 15
högskolepoäng
Research Methods in Media and Communication Studies, 15 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-11-14 och
senast reviderad 2018-06-15 av Institutionen för journalistik, medier och
kommunikation. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2018-06-15,
höstterminen 2018.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation
Inplacering

Kursen ges som fristående kurs och kan ingå i en kandidatexamen.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Medie- och kommunikationsvetarprogrammet PR, opinionsbildning & omvärld (S1MKV)
Huvudområde

Fördjupning

Medie- och kommunikationsvetenskap

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Behörig att gå kursen är den som har fått godkänt på grund – och fortsättningskurs i
Medie- och kommunikationsvetenskap motsvarande 60 hp.
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
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Kunskap och förståelse

• Jämföra centrala kvalitéer hos (samhälls-) vetenskapliga metoder
Färdigheter och förmåga

• Utforma vetenskapliga undersökningar med olika typer av ansatser och på ett
nyanserat sätt kunna argumentera för val av design och metod
• Tillämpa olika metoder för insamling och analys av empiriska material
• Anpassa presentationen utifrån resultatens egenskaper
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• Värdera olika samhällsvetenskapliga metoders användbarhet i förhållande till
vetenskapsteoretiska utgångspunkter/kunskapsintressen och vetenskapliga
problemställningar
• Värdera resultaten från vetenskapliga undersökningar som vilar på olika design och
olika metoder
• Identifiera forskningsetiska problem och försvara ställningstaganden i förhållande
till dessa.
Innehåll

Under kursen tränas studenten i grundläggande vetenskapliga förhållningssätt. Kursen
syftar till att ge insikter och förståelse för metoder inom samhällsvetenskap samt
färdigheter att tillämpa olika metoder i självständigt genomförda undersökningar.
Kursen tar också upp hur
forskning kan utvärderas samt frågor om forskningsetiska dilemman och principer.
Kursen innehåller följande huvudsakliga moment:
- Vetenskapsteoretiska grunder
- Undersökningsdesign
- Vetenskapliga metoder
- Kritisk granskning av vetenskapliga arbeten
Momenten behandlas både i föreläsningsform och konkreta övnings/examinations
uppgifter som studenterna genomför. Kursen är uppdelad i tre moment; ett
vetenskapsteoretiskt, ett kvalitativt och ett kvantitativt. I det första momentet repeteras
och fördjupas vetenskapsteoretiska begrepp, i det nästkommande moment ges en
fördjupning i kvalitativa metoder och i det tredje blocket fördjupas det kvantitativa
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metoderna.

Former för undervisning

Kursens huvudsakliga undervisningsformer är föreläsningar och seminarier.
Undervisningsspråk är svenska, men undervisning på andra skandinaviska språk eller
engelska kan förekomma.

Undervisningsspråk är svenska, men undervisning på andra skandinaviska språk eller
engelska kan förekomma.
Former för bedömning

Kursen examineras såväl skriftligt som muntligt, individuellt och i grupp. En student,
som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs,
har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det (HF 6
kap 22 §). En sådan begäran ska inlämnas skriftligt till prefekt vid kursansvarig
institution. I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska
studenten garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle)
under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare uppläggning.
Examination 1
Problemformulering

Grupp

U/G/VG

Examination 2
Kritisk diskursanalys

Grupp

U/G/VG

Examination 3
Intervju

Grupp

U/G/VG

Examination 4
Kvantitativ innehållsanalys

Grupp

U/G/VG

Examination 5
Surveyanalys

Grupp

U/G/VG
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Examination 6
Kritisk granskning av ett
vetenskapligt arbete
(utslagsgivande för VG på
kursen)

Individuell

U/G/VG

Examination 1 och 6 ger 5hp
Examination 2 och 3 ger 5hp
Examination 4 och 5 ger 5hp
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Betyg ges i tregradig skala (Väl godkänd, Godkänd och Underkänd).
Kursen examineras genom 6 examinationer. Betygen som ges är väl godkänd (VG),
godkänd (G) eller underkänd (U). För att få VG på kursen krävs VG på examination 6
som är en individuell uppgift, samt ett VG på respektive del av de kvalitativa och
kvantitativa examinationerna (d v s ex 6 samt en av 2 eller 3, samt en av 4 eller 5).

Kursvärdering

Kursutvärderingar görs kontinuerligt, såväl muntligt som skriftligt. Resultaten
sammanställs och används i institutionens löpande kvalitetsarbete. Resultatet och
eventuella förändringar i kursens upplägg förmedlas via GUL till de studenter som
senast gått kursen och muntligen till de studenter som påbörjar kursen.
Övrigt

För mer detaljerad information om kursen, se aktuell studieanvisning.
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