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Kursplanen fastställd av MKV-nämnden 2007-05-31  

Gäller ht-07 

 

TV-produktion, 7,5 högskolepoäng 
TV Production, 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 praktis-
ka moment. Särskild betoning läggs vid frågor som rör jämställdhet, interkulturella aspek-
ter, hållbar utveckling, IT-kunskaper och språk. 

 

Lärandemål 
Efter avslutad kurs förväntas den studerande 

• ha kunskaper om och förståelse för TV-mediets förutsättningar som informa-
tionskanal 

• ha grundläggande tekniska kunskaper i samt känna till estetiska förhållanden vad 
gäller redigering och hantering av inspelningsutrustning för rörlig bild 

• ha insikt i arbete i TV-studio 
• känna till och kunna tillämpa journalistiska arbetsmetoder vid intervjusituationer 

  

Innehåll 
• TV:s förutsättningar som informationskanal 
• Ljud, ljus, foto 
• Arbete på fältet och i studio 
• Redigering 
• Intervjuteknik 
• TV-inslagets dramaturgi 
• Presentationsteknik och muntlig framställning 

 

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

Kurskod :Kurskod :Kurskod :Kurskod :    LTPB17    
Ämnesnivå:Ämnesnivå:Ämnesnivå:Ämnesnivå:    B 
Utb.omr.:Utb.omr.:Utb.omr.:Utb.omr.:    SA 70%, TE 30%    
Ämneskod:Ämneskod:Ämneskod:Ämneskod:    MKA    
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Kursuppläggning/lärandets former  
Undervisning sker i form av föreläsningar, gruppövningar och handledning. Undervis-
ningen kräver aktiv närvaro och engagemang. 

  

Examination och betyg 
Kursen examineras genom 

• en individuell skriftlig uppgift  
• en individuell muntlig redovisning  
• en individuell foto- och redigeringsuppgift 
• två praktiska gruppuppgifter varav den ena inkl skriftlig inlämning och muntlig 

redovisning 
 
Som betyg används något av uttrycken Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För 
närvarande avvaktas beslut om införandet av det gemensamma betygssystemet ECTS. 

 

Kursvärdering 
Kursvärdering sker enligt anvisningar i utbildningsplanen. 

 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas i särskild bilaga. 
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HLK KURSLITTERATUR 
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TV-produktion, 7,5 högskolepoäng  Antal sidor 
 
Leirpoll, Jarle, (2006) Video i praktiken - om att samla in och sätta samman  
videobilder på ett någorlunda förnuftigt sätt, Jarle Leirpoll, eget förlag  192 
 
Millerson, Gerald, (1999) Television Production, Focal Press (valda delar) 
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