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Programledare inom medieproduktion 7,5 högskolepoäng
Host within Media Production

Grundnivå, N0026F
Utbildningsnivå Fördjupningskod Betygsskala Ämne Ämnesgrupp (SCB)
Grundnivå G2F U G# Medieproduktion Medieproduktion

Behörighet
Grundläggande behörighet samt 60 hp inom Medie- och kommunikationsvetenskap

Urval
Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.

Examinator
Ulrika Lindgren

Mål/Förväntat studieresultat
Syftet med kursen är att hjälpa studenten att utveckla sin programledarpersonlighet och redaktörsroll i 
medieproduktioner.  
 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:  

självständigt diskutera och förhålla sig till de skilda förhållningssätt som krävs av programledare och 
redaktörer inom olika medieproduktioner

•

självständigt i rollen som programledare och redaktör, planera och genomföra kvalitativa medieproduktioner•
anpassa och variera sina uttrycksmedel med avseende på programform och målgrupp•
självständigt och på journalistisk grund kunna genomföra intervjuer med hög innehållsmässig och teknisk 
kvalitet

•

Kursinnehåll
presentation och analys av programledarstilar•
berättartekniker och uttrycksanalys, baserat på kroppsspråk och röst•
eget arbete med sin egen programledarstil och sitt redaktörskap•
analys av sin egen programledarstil och sitt redaktörskap•
arbete med att utveckla röst och språk, kroppsspråk och fantasi•
avancerade övningar i intervju- och samtalsteknik/metodik.•

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar och seminarier där studenter och lärare tillsammans problematiserar 
rollen som programledare och redaktör. Exempel på olika arbetsmetoder presenteras och diskuteras. Studenten 
övar också kontinuerligt på kroppsspråk, presentationsteknik och röstteknik. I kursen ingår produktioner. Övningar 
och produktioner analyseras och den studerande får möjlighet att utveckla och förbättra sina kunskaper.
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Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Examination sker muntligt och skriftligt. Kursen examineras genom seminarier, praktiska och teoretiska 
inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i obligatoriska moment samt redovisning av analyser av 
radioprogram/programledarstilar och övningar.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, 
under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1
Dabrowski, Stina (2012): Stina om Stina och konsten att intervjua. Stockholm: Månpocket 
Häger, Björn (2007). Intervjuteknik. Stockholm: Liber. 
 
Referenslitteratur 
Olson, Kristin. Att göra tv-program. Stockholm : Ordfront, 2001

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0002 Inlämningsuppgifter U G# 2,5 Obligatorisk H17

0003 Aktivt deltagande i obligatoriska 
moment

U G# 5 Obligatorisk H18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du 
behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om 
kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt 
LTU.

Revidering fastställd
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-
02-15
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