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Kursplanen fastställd av MKV-nämnden 2008-05-27 

Gäller ht-08 

 

Journalistik och medieanalys, 7,5 högskolepoäng 
Journalism and Media Analysis, 7.5 credit points/ECTS 

 
Grundnivå B 

 

Allmänt 
Kursen ingår i det Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet under andra 
året och som en inriktningskurs på Medieproduktion. Denna inriktning utgår både från 
traditionella massmedier och moderna kommunikationsteknologier. Medieproduktion 
har en klar journalistisk fokusering. Inriktningens kurser har såväl teoretiska som 
praktiska moment. Särskild betoning läggs vid frågor som rör jämställdhet, 
interkulturella aspekter, hållbar utveckling, IT-kunskaper och språk. Kursen ingår i 
utbudet för internationella studenter och ges på engelska. 

 

Lärandemål 
Efter avslutad kurs förväntas de studerande 

• definiera olika vetenskapliga teorier inom det journalistiska ämnesområdet både 
ur ett internationellt och nordiskt perspektiv 

• använda olika analysredskap för att utföra egna analyser av medietexter 
• förstå det journalistiska språket 
• förstå och hantera grunderna i det journalistiska hantverket 

  

Innehåll 
• Framväxten av de journalistiska teorierna med fokus på nyhetsvärdering i ett 

internationellt och nordiskt perspektiv. 
• Journalistikens språk och retorik. 
• Intervjuteknik, research och källkritik som delar av det grundläggande 

journalistiska hantverket. 

 

Förkunskapskrav 
För tillträde till kursen krävs godkända kurser inom programmets huvudområde Medie- 
och kommunikationsvetenskap med minst 37,5 hp. 

 

KurskodKurskodKurskodKurskod::::    LJMB18        
Ämnesnivå:Ämnesnivå:Ämnesnivå:Ämnesnivå:    B 
Utb.omrUtb.omrUtb.omrUtb.omr::::    SA 100%    
Ämneskod:Ämneskod:Ämneskod:Ämneskod:    MKA    
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Kursuppläggning/lärandets former  
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och 
examination. 

  

Examination och betyg 
Kursen examineras genom 

• en individuell analys av medietexter 
• obligatoriskt seminarium om intervjuteknik 
• en individuell salstentamen 
• en individuell ”dugga” 
 

Som betyg används något av uttrycken Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.  

 

Kursvärdering 
Kursvärdering sker enligt anvisningar i utbildningsplanen. 

 

Kurslitteratur 
Kurslitteraturen förtecknas i särskild bilaga. 
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HLK KURSLITTERATUR 
 Ht 2008 
 

Journalistik och medieanalys, 7,5 högskolepoäng  Antal sidor 
 
Barnhurst, Kevin & Nerone, John (2002): The Form of News, Guilford  
Publications     300 
 
Høyer, Svennik & Pöttker, Horst (eds): Diffusion of the News Paradigm,  
Nordicom      200 
 
O´Connor John (2001): Language of Media and the Moving Image, Cambridge  
University  80 
 
Artiklar 100 
 
 

 


